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BESLISSING: Gemeente-/OCMW-raad. Aangepaste werkwijze vergadering 28 juni 2021. 
 
MOTIVERING: 
Voorgeschiedenis 

• 8 maart 2020: Voorgestelde maatregelen vanuit de Vlaamse overheid voor social distancing in het kader 
van de Covid19-epidemie.  

• 11 maart 2020: Update over coronavirus van het kabinet van de vice minister-president van de Vlaamse 
Regering en Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.  

• 18 maart 2020: Burgemeesterbeslissing waarin beslist wordt om de vergaderingen van gemeente- en 
OCMW-raad van 23 maart 2020 zonder publiek te laten doorgaan en met aangepaste werkwijze.  

• 14 april 2020: Burgemeesterbeslissing waarin beslist wordt om de vergaderingen van gemeente- en 
OCMW-raad van 27 april 2020 zonder publiek te laten doorgaan en op een andere locatie. 

• 26 mei 2020: Burgemeesterbeslissing waarin beslist wordt om de vergaderingen van gemeente- en 
OCMW-raad van 8 juni 2020 zonder publiek te laten doorgaan en op een andere locatie. 

• 10 juni  2020: Burgemeesterbeslissing waarin beslist wordt om de vergaderingen van gemeente- en 
OCMW-raad van 29 juni 2020 zonder publiek te laten doorgaan en op een andere locatie. 

• 25 juni 2020: ABB publiceert een update "vergaderingen lokale bestuursorganen overzicht “ 
• 23 juli 2020: Nationale veiligheidsraad kondigt nieuwe maatregelen aan. 
• 5 augustus 2020: Politieverordening van de gouverneur van de provincie Antwerpen betreft 

aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19. 
• 20 augustus 2020: Burgemeesterbeslissing omtrent de organisatie van de Gemeente- en OCMW-raad 

van de gemeente Hulshout tot en met het einde van jaar. 
• 27 augustus 2020: De provincie Antwerpen schakelt terug over op de federale maatregelen. 
• 1 september 2020: Richtlijnen ABB voor het organiseren van vergaderingen van lokale bestuursorganen 

zijn van toepassing. 
• 17 september 2020: Burgemeesterbeslissing omtrent aangepaste werkwijze vergaderingen van 

Gemeente- en OCMW-raad toe eind 2020. 
• 3 december 2020: Burgemeesterbeslissing omtrent aangepaste werkwijze vergadering Gemeente- en 

OCMW-raad van 14 december 2020. 
• 14 januari 2021: Burgemeesterbeslissing omtrent aangepaste werkwijze vergadering Gemeente- en 

OCMW-raad van 25 januari 2021. 
• 25 februari 2021: Burgemeesterbeslissing omtrent aangepaste werkwijze vergadering Gemeente- en 

OCMW-raad van 8 maart 2021. 
• 8 april 2021: Burgemeesterbeslissing omtrent aangepaste werkwijze vergadering Gemeente- en 

OCMW-raad van 19 april 2021. 
• 20 mei 2021: Burgemeesterbeslissing omtrent aangepaste werkwijze vergadering Gemeente- en 

OCMW-raad van 31 mei 2021. 
Feiten en context 

• De werking van de gemeente moet gegarandeerd worden.  
• De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kan digitaal doorgaan als het lokaal bestuur dit, 

gelet op de gezondheidssituatie, de aangewezen vergadervorm acht. 
• Daaraan zijn 3 voorwaarden verbonden: 

1.De wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt vastgelegd in een 
burgemeestersbesluit (politieverordening) op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet. 
2.De digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream. Een 
audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De webtoepassing van de gemeente 
communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de livestream. 



3.De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische voorwaarden 
voldoen. 

Juridische gronden 
• 24 juni 1988 en latere wijzigingen: Nieuwe Gemeentewet,  

◦ artikel 134, §1: § 1. In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de 
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade 
zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder 
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven [...], met opgave van de 
redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden [...]. Die verordeningen 
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd 

◦ artikel 135 §2: ‘ De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in 
een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is 
gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de 
gemeenten toevertrouwd: 5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals 
brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te 
doen ophouden. 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
De burgemeester beslist om een digitale vergadering van de gemeenteraad en OCMW-raad van 28 juni 2021 te 
organiseren. 
Artikel 2:  
De vergadering wordt live gestreamd door het lokaal bestuur Hulshout via YouTube op de website van het lokaal 
bestuur Hulshout. Het audioverslag wordt achteraf ook op de website geplaatst. 
Artikel 3: 
Alle richtlijnen en vergaderafspraken omtrent de digitale Gemeenteraad en OCMW-raad liggen vast in de 
leidraad (bijgevoegd bij dit besluit) die wordt bezorgd aan de raadsleden. 
Artikel 4: 
De burgemeester bezorgt het voorstel aan de voorzitter van de raad. 
 
 
 

Namens de burgemeester 
Bij verordening 
De algemeen directeur 
(get.) 

De burgemeester 
(get.) 

Anita Van den Eynde Geert Daems 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 
Bij verordening 
De algemeen directeur De burgemeester 

                                                                                            
 
Anita Van den Eynde Geert Daems 

 


