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STAD MENÊN

"'"'"'-''""'"TtrDELtrKE eOLTTIEVERORDENTNG BETREFFENDE HET FYSIEK VERGADEREN VAN DE
GEMEENTERAAD EN OCMW.RAAD IN OPENBARE ZITTING IN CC DE STEIGER OP
WoENSDAG 02.09.2020 WEGENS COVID- I9.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid: NGW art. l34Sl en 135 $2

Juridische grond
DLB: art. 63

28 JULI 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 iuni 2020 houdende

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperlcen, BS 2910712020'Ed.

3. BS t0/08/2020, Ed. I

Documentatie:
Richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Feiten, context en argumentatie:
Wegens een pandemie van het coronavirus COVID-19 wordt door de overheid opgedragen om zoveel als

mogelijl< social-distancing toe te passen teneinde de verspreiding van het virus door contact met besmette
personen te vermijden.

Het behoort tot de taal< van de gemeente om passende maatregelen te nemen.

Op grond van art. 134$ I en 135$2 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd voor de

vrijwaring van de openbare orde (rust, veiligheid en gezondheid).

De principes uit het decreet lolcaal bestuur omtrent het organiseren van een gemeenteraad/OCMW-raad
blijven van toepassing.

Het openbaar gedeelte van de zitcing mag bijgewoond worden door pers en publiel<; de geinteresseerden die
deze zitting wensen bij ce wonen moeten vooraf inschrijven via mail naar info@menen.be.

Er moet, een onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter tussen de deelnemers van deze vergadering
gewaarborgd blijven.

Vermits in de gemeenteraadszaal in het stadhuis van Menen de voornoemde afstand van 1,5 meter niet kan

voorzien worden, wordt uitgewel<en naar een vergaderzaal in CC De Steiger.

Voor de raadsleden die wegens COVID-19 in quarantaine moeten blijven, bestaat de mogelijkheid om deze

gemeenteraadszitting virtueel bij te wonen. De raadsleden die hiervan gebruil< wensen te maken moeten dit
uiterlijl< tegen dinsdagmiddag 01.09,2020 melden aan de voorzitter van de Gemeenteraad via de algemeen

directeur.



BESLUIT:

Artil<el l:

De zitting van de gemeenteraad/OCMW-raad dd. 02.09.2020 wordt fysiel< georganiseerd in CC De steiger,
met inachtneming van de regels omtrent social-distancing, waarbij een afstand van tenminste 1,5 meter tussen
de verschillende deel nemers gegarandeerd wordt.

Artilcel 2:

De gemeenteraad/OCMW-raad dd. 02.09.2020 wordt gehouden in openbare zitting waarbij de aanwezigheid
van pers en publiel< is toegelaten voor wat het openbaar gedeelte betreft.

Artikel 3:

De raadsleden die wegens COVID- l9 in quarantaine moeten blijven, l<unnen de gemeenteraadszitting virtueel
bijwonen. De raadsleden die hiervan gebruil< wensen te mal<en moeten dit uiterlijk tegen dinsdagmiddag
0l .09.2020 melden aan de voorzitter van de Gemeenteraad.

Artil<el 4:
Dit besluít wordt bel<endgemaal<t via de gemeentelijl<e website, en in het register van bel<endmal<ingen
geregistreerd, conform de bepalingen van art. 286 en 287 Decreet lokaal Bestuur.

Artil<el 5:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- Agentschap Binnenlands Bestuur via digitaal loket
- Bestendige Deputatie (griffie@west-vlaanderen.be)
- politierechtbanl<lcortrijk@iust.fgov.be
- s$,parkedss$nik@r-qsllgavàe

get. E. LUST

de algemeen directeur burgemeester
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