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Besluit van de burgemeester van 3 december 2020 om de OCMW- en gemeenteraden van 16
december 2020 en 13 januari 2021 achter gesloten deuren te laten plaatsvinden als maatregel
om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
BEVOEGDHEID
De burgemeester, op basis van:
- het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 63
- de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 133
REGELGEVING
Met toepassing van:
- de grondwet, inzonderheid artikel 10 en artikel 11
- het decreet op het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 2
- het decreet over het lokaal bestuur, onder meer ook artikel 285 en artikel 287
- de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 135, §2
- de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

- de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
- het koninklijk besluit van 19 april 2020 houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19

epidemie op het Belgisch grondgebied
- het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie
en het beheer van de coronacrisis COVID-19
- het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19te beperken

- het ministerieel besluit 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
- het ministerieel besluit 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
- het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013, en

laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2017
-de deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad Oudenburg, zoals vastgesteld door de

gemeenteraad op 24 april 2014
- de deontologische code voor de lokale mandatarissen van het OCMW van Oudenburg, zoals vastgesteld door de raad

voor maatschappelijk welzijn op 1 1 maart 2020
- de richtlijnen over de organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis, zoals
gepubliceerd op de webtoepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur

DOCUMENTEN
1. Het aantal positief geteste inwoners per gemeente zoals weergegeven door Sciensano en te raadplegen via de
volgende link: https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-03691 73148ab/page/giyUB
FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE
Het gaat de goede kant op met de coronacijfers in ons land,Tussen 23 en 29 november 2020 werden per dag
gemiddeld 2.304 nieuwe besmettingen bevestigd, Dat is 28 procent minder dan de week ervoor. Van 26 november tot
en met 2 december 2020 werden elke dag gemiddeld 198 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, Dat is een daling
met 27 procent in vergelijking met de week daarvoor. Ook het aantal overlijdens ten gevolge van een besmetting met
het coronavirus blijven dalen. In de week van 23 tot en met 29 november 2020 overleden elke dag gemiddeld 122
mensen ten gevolge van het coronavirus, Dat is 23 procent minder dan de week ervoor. Tussen 16 en 22 november
overleden 2020 elke dag gemiddeld 159 mensen.

Ondanks de daling van het aantal coronabesmettingen blijft de situatie bijzonder ernstig en is het noodzakelijk om de
bestaande maatregelen aan te houden,

- Op 14 oktober 2020 maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid melding van de vaststelling van een hoger aantal
besmettingen met COVID-19 in de stad Oudenburg. De besmettingen in een stad worden gemonitord aan de hand van
drie indicatoren met een drempelwaarde:
- de cumulatieve incidentie (nieuwe besmettingen) is 20/100.000 inwoners in de laatste 7 dagen
- de rapportage van nieuwe gevallen gedurende ten minste 5 dagen
- een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende 4 van de 7 voorbije dagen
Als twee van de drie drempelwaardes in een stad overschreden worden, komt die stad in een alert fase 2. Volgens het
opvolgsysteem van het Agentschap Zorg en Gezondheid zat Oudenburg vanaf 14 oktober 2020 in alert fase 2, met een
incidentie die gestegen was naar 94,7/100.000 en werden er in de 7 dagen voorafgaand aan 14 oktober 2020 9
gevallen vastgesteld.
Eind oktober zat Oudenburg al in alert fase 3, gezien er toen over een periode van 14 dagen 42 besmettingen werden
vastgesteld wat neerkomt op een incidentie van 442/100.000,
Op vandaag bevindt Oudenburg zich echter nog steeds in alert fase 3, De voorbije 14 dagen werden er 37 besmettingen
vastgesteld, wat neerkomt op een incidentie van 389/100.000.
- De lokale besturen worden beschouwd als cruciale instellingen en essentiële dienstverleners die onontbeerlijk zijn
voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking.
De dagelijkse werking van lokale besturen moet dus gegarandeerd worden. Daaronder valt ook de werking van de
lokale bestuursorganen.
Het is dus van wezenlijk belang dat het besluitvormingsproces op lokaal niveau gevrijwaard blijft, ook op het niveau van
de raden, en dat de noodzakelijke beslissingen tijdig genomen kunnen worden.
- De eerstkomende vergaderingen van de OCMW- en gemeenteraad zijn gepland op 16 december 2020 en 13 januari
2021.
Deze vergaderingen zijn van openbare aard en vinden plaats in een besloten ruimte. Het is niet vanzelfsprekend om in
de huidige vergaderruimte de afstandsregels en de andere hygiënische richtlijnen te kunnen respecteren, niet alleen
ten aanzien van de leden van de vergadering, maar ook ten aanzien van de andere aanwezigen: het publiek, de pers en
de politie.
Ook al zijn het aantal besmettingen met het coronavirus in Oudenburg licht gedaald, is het nog steeds aangewezen om
deze (fysieke) vergaderingen minstens achter gesloten deuren te laten plaatsvinden om de veiligheid in het kader van
de volksgezondheid te garanderen en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Ook bij een besloten vergadering (waarbij enkel de raadsleden en de algemeen directeur aanwezig zijn) dienen de
diverse barrièremaatregelen te worden gerespecteerd, wat niet zonder meer kan worden gegarandeerd, bijvoorbeeld
wat betreft het gedeeld microfoongebruik.
In deze uitzonderlijke situatie is een creatieve en pragmatische aanpak gerechtvaardigd, en kan een digitale of virtuele
vorm van vergaderen een oplossing bieden. Dit heeft ook het bijkomend voordeel dat de raadsleden zich niet moeten
verplaatsen. Deze werkwijze wordt ook aanvaard door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het Agentschap erkent ook
de autonomie van de gemeente om te bepalen op welke wijze zij in de gegeven omstandigheden vergadert.
Het is wel essentieel dat de democratische principes in het algemeen en de algemene beginselen van het decreet over
het lokaal bestuur in het bijzonder hierbij maximaal worden gerespecteerd en dat de leden van de vergadering
deontologisch omgaan met deze mogelijkheden.
De concrete uitwerking van de wijze van vergaderen kan worden overgelaten aan de voorzitter van de gemeenteraad en
van de raad voor maatschappelijk welzijn. De praktische organisatie kan gebeuren in samenspraak met de
gemeentelijke diensten.

Ongeacht de manier waarop de vergadering plaatsvindt, moet de vergadering openbaar zijn. Een fysieke vergadering
moet opengesteld worden voor het publiek of live bekeken en beluisterd kunnen worden via livestreaming, Evenzo moet
de vergadering gelivestreamd worden wanneer digitaal vergaderd wordt. Bij de livestream moeten de deelnemers
zichtbaar en hoorbaar in beeld zijn tijdens de vergadering. Enkel door de vergadering online uitte zenden met beeld en
geluid wordt de openbaarheid van de bijeenkomst gewaarborgd. Audiostreaming alleen is dus niet voldoende. Als er
zich tijdens de vergadering technische problemen voordoen, waardoor de vergadering niet meer via een livestream te
volgen is, vervalt de openbaarheid en kan de raad geen rechtsgeldige besluiten meer nemen.

FINANCIËLE IMPACT
Geen financiële impact
PLANNINGSCONTEXT
Het betreft een dwingende uitvoeringsmaatregel ter vrijwaring van de openbare gezondheid.

BESLUIT
artikel 1: De OCMW- en gemeenteraden van 16 december 2020 en 13 januari 2021 zullen achter gesloten deuren
plaatsvinden. Dit betekent dat geen publiek of pers toegelaten is.
De concrete uitwerking van de wijze van vergaderen wordt overgelaten aan de voorzitter van de gemeenteraad en van
de raad voor maatschappelijk welzijn.
Fysieke zittingen dienen georganiseerd te worden met inachtneming van de sociale afstandsregel en de andere
barrièremaatregelen. Indien dit niet gegarandeerd kan worden zal een alternatieve (digitale of virtuele) wijze van
vergaderen dienen te worden voorzien.
In elk geval dient dit te gebeuren met maximaal respect voor de algemene democratische beginselen en het principe
van de openbaarheid van de raadsvergaderingen in het bijzonder.
artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld worden gedaan aan de voorzitter van de gemeenteraad en
van de raad voor maatschappelijk welzijn, met verzoek het nodige te doen voor de concrete uitwerking, op een veilige
wijze en met maximaal respect voor de algemene democratische principes.
artikel 3: Deze beslissing zal worden bekendgemaakt via de pers en via de officiële Facebookpagina van de stad,
artikel 4: Deze beslissing zal aansluitend worden gepubliceerd via webtoepassing van de gemeente, ten behoeve van
de inwoners.

artikel 5: Dit besluit wordt opgenomen in de lijst van besluiten van de burgemeester en wordt door de burgemeester
gepubliceerd via de webtoepassing van de gemeente. De bekendmaking zal gebeuren binnen de tien dagen nadat het
besluit werd genomen, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
artikel 6: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de OCMW- en gemeenteraadsleden en aan de pers.
artikel 7: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de stafdienst, aan de dienst secretariaat, aan de dienst
iet, aan de dienst informatieveiligheid, aan de dienst communicatie en aan de lokale politie.

Oudenburg, 3 december 2020
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frithorly Dumarey ,. Johan Rossè'el
Burgemeester Algemeen directeur

