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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van woensdag 18 maart 2020
Edc:

SECRETARIAAT
Besluit burgemeester - virtueel vergaderen van het vast bureau en het college van
burgemeester en schepenen.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd die fysiek vergaderen afraden.
In deze omstandigheden is het aan de burgemeester om een besluit uit te vaardigen voor de
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
Argumentatie
Fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen zijn af te raden, dit kan enkel in uitzonderlijke gevallen
nog de werkwijze zijn (richtlijnen Agentschap Binnenlands Bestuur - update 26/03/2020).
Virtuele of digitale vergaderingen genieten tijdens de federale fase de voorrang.
De burgemeester dient bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit te nemen:
- de burgemeester kan de besluiten per vergadering van het bestuursorgaan nemen, ofwel voor de
vergaderingen van het bestuursorgaan gedurende de volledige periode van de federale fase;
- de burgemeester legt hierin de modaliteiten vast op welke wijze het bestuursorgaan vergadert;
- de besluiten moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen die gelden om de gevolgen en de
verspreiding van COVID-19 te beperken.
De burgemeester kan dit besluit nemen in toepassing van artikel 134 §1 en 135 §2 van de nieuwe
gemeentewet.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2.
BESLUIT
Artikel 1
De burgemeester besluit dat de vergaderingen van het vast bureau en het college van
burgemeester en schepenen met ingang van de week van 23 maart 2020 virtueel doorgang zullen
vinden.
Artikel 2

De virtuele werkwijze van vergaderen geldt, zowel voor het vast bureau als het college van
burgemeester en schepenen, zolang de federale fase COVID-19 duurt of tot herroeping door een
besluit van de burgemeester.
Artikel 3
De virtuele vergaderingen zullen georganiseerd worden door een videoconferentie via Teams.
De algemeen directeur maakt de notulen op van de virtuele vergaderingen.
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