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TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET DIGITAAL VERGADEREN VAN
DE GEMEENTERAAD EN OCMW.RAAD ZONDER PUBLIEK OP WOENSDAG 03.03.2021

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoeqdheid:

NGW art. 134$len 13552

Juridische qrond:

- DLB: art. 63

- 28.10.2020 Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus te beperken en zijn wijzigingsbesluiten.

- Art. 'l 82 en 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Documentatie:

Richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur
Richtlijnen van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur

Feiten, context en arqumentatie:

Wegens een pandemie van het coronavirus COVID-19 wordt door de overheid opgedragen om
zoveel als mogelijk social distancing toe te passen teneinde de verspreiding van het virus door
contact met besmette personen te vermijden. Dit verrechtvaardigt het virtuele vergaderen van de
gem eenteraad/OCMW-raad.

De principes uit het decreet lokaal bestuur omtrent het organiseren van een
gem eenteraad/OCMW-raad bl ijven van toepassing.

De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting bijte wonen; zo blijft het
democratisch karakter van deze zittingen gewaarborgd.

Er wordt een opname gemaakt van deze virtuele vergadering die als zittingsverslag kan gebruikt
worden.

Deze virtuele vergadering kan simultaan gevolgd worden op de website van Stad Menen via
streaming
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Voor de raadsleden die de virtuele raad niet kunnen volgen wegens netwerk- of
computerproblemen bestaat de mogelijkheid om vanuit een ruimte in het stadhuis deel te nemen
aan de vergadering. Daarvoor worden de nodige social distancing-maatregelen genomen. De
raadsleden die hiervan gebruik wensen te maken moeten dit op voorhand signaleren.

BESLUIT:
Artikel 1: De zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad dd. 03.03.2021 wordt georganiseerd
via videoconferentie wegens het gevaar voor verspreiding van het COVID-19 virus.

Artikel 2: De virtuele zitting van de gemeenteraad/OCMW-raad wordt simultaan gestreamd op de
website van Stad Menen.

Artikel 3: De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting bijte wonen met
respect voor social distancing. Er wordt geen ander publiek toegelaten.

Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website, en in het register van
bekendmakingen, conform de bepalingen van art . 286 en287 Decreet lokaal Bestuur.

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan
- Agentschap Binnenlands Bestuur via digitaal loket
- Bestendige Deputatie (qriffie@west-vlaanderen.be)
- pol itierechtbankkortri ik@iust.fqov. be
- srt. parketkortriik@iust.fqov. be

algem directeur
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