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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van woensdag 1 april 2020
Edc:

SECRETARIAAT
Besluit burgemeester - Bijzonder Comité Voor de Sociale Dienst - vaststelling
onmogelijkheid te vergaderen en uitbreiding bevoegdheid Voorzitter BCSD.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het Coronavirus - Covid-19 noopt tot het evalueren van de (fysieke) vergaderingen van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Een specifieke regeling dringt zich op voor de vergaderingen
van dit orgaan in de gegeven uitzonderlijke omstandigheden van de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19.
In het bijzonder dienen de noodzakelijke maatregelen genomen te worden voor de vergadering van
april 2020.
Argumentatie
Voor de vergadering van 14 april 2020 van het BCSD is het niet mogelijk om fysiek samen te komen
met voldoende respect voor de voorgeschreven maatregelen van hygiëne en social distancing. Het is
in de gegeven omstandigheden ook niet mogelijk om een digitale zitting te organiseren op 14 april
2020 aangezien de leden van het BCSD geen gebruik maken van een veilig digitaal systeem; dit is
ook niet voorzien in het huishoudelijk reglement van het BCSD.
Nochtans moet de werking inzake de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van
individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke
integratie zoals gestipuleerd in artikel 113 van het decreet over het lokaal bestuur, met inbegrip van
het hoorrecht, gegarandeerd blijven.
Het is de bevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 134 en 135 van de nieuwe
gemeentewet om een gemotiveerd besluit te nemen dat er geen fysieke, noch digitale zittingen van
het BCSD kunnen plaatsvinden. De burgemeester is van mening dat er passende maatregelen
moeten genomen worden om 'rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden'.
In dat geval beslist de voorzitter van het BCSD conform artikel 114 van het decreet over het lokaal
bestuur over dringende hulpverlening binnen de perken van het huishoudelijk reglement. Deze
beslissingen moeten ter bekrachtiging aan de eerstvolgende vergadering van het BCSD worden
voorgelegd.
JURIDISCH KADER
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 113 en 114.
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 en 135.
Het huishoudelijk reglement van het BCSD.
BESLUIT

Artikel 1
De burgemeester beslist dat de zitting van het BCSD van 14 april 2020 noch fysiek, noch digitaal
kan plaatsvinden zonder inbreuk te plegen op de richtlijnen van de hogere overheden. De zitting
van 14 april 2020 wordt opgeschort.
Artikel 2
De zitting van het BCSD van 14 april 2020 zal vervangen worden door een zitting van de voorzitter
van het BCSD op 14 april 2020 om 14.00 uur. Een maatschappelijk werker zal, mits rekening te
houden met de principes van social distancing, hierbij aanwezig zijn teneinde het hoorrecht van
cliënten te kunnen waarborgen.
Artikel 3
De bevoegheid van de voorzitter zal op die zitting uitgebreid worden tot het nemen van alle
beslissingen inzake sociale dossiers van het BCSD van 14 april in het kader van dringende
steunverlening in toepassing van artikel 114 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 4
De genomen beslissingen van de voorzitter van het BCSD zullen ter bekrachtiging aan de
eerstvolgende vergadering van het BCSD worden voorgelegd.
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