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Uittreksel uit de notulen van de burgemeester 

ZITTING VAN 29 JUNI 2021 
 
Beslissing burgemeester betreffende de vergadering van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 8 juli 2021 
 

De burgemeester, 
Gelet dat via het ministerieel besluit van 13 maart 2020 de federale fase van het nationaal noodplan 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 werd afgekondigd; 
Gelet dat de federale fase een uitzonderlijke situatie en nog steeds van toepassing is; 
Gelet op het decreet van 10 juli 2020 tot wijziging van artikel 47 en 81 van het decreet van  
21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid; 
Gelet dat op vraag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur het Agentschap Binnenlands 
Bestuur in samenwerking met de VVSG een kader heeft ontwikkeld voor vergaderingen van lokale 
bestuursorganen vanaf september 2020; 
Gelet dat het nieuwe kader en de bijhorende richtlijnen aangeeft op welke wijze de vergaderingen 
van lokale bestuursorganen kunnen plaatsvinden tijdens de federale fase ter bestrijding van het 
coronavirus Covid-19; 
Gelet dat dit kader in de plaats komt van de eerdere richtlijnen van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur en afhankelijk van de gezondheidsevolutie kan worden aangepast; 
Gelet dat het bestuur de mogelijkheid heeft om een hybride vorm van vergaderen te organiseren als 
één of meer van de raadsleden zich in een toestand van verplichte of aanbevolen quarantaine 
bevindt of als raadsleden tot risicogroepen behoren en volledig fysiek vergaderen niet mogelijk is; 
Gelet dat de burgemeester een besluit dient te nemen indien de vergadering, zowel de fysieke, de 
hybride als de digitale vergadering, op een andere locatie of met beperkte toegang doorgaat; 
Overwegende dat de burgemeester besluiten per vergadering van de bestuursorganen kan nemen 
(bijv. specifiek besluit voor de raden op datum) ofwel voor de vergaderingen van de bestuursorganen 
gedurende de volledige periode van de federale fase; 
Overwegende dat de besluiten in overeenstemming moeten blijven met de richtlijnen die gelden om 
de gevolgen en verspreiding van COVID 19 te beperken; 
Overwegende dat het mogelijk is om de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn in hybride vorm en in openbare zitting te laten doorgaan op een andere 
plaats dan de gebruikelijke vergaderzaal van de raden, in aanwezigheid van een beperkt publiek; 
Overwegende dat dit betekent dat er naast de fysieke aanwezigheid van alle raadsleden, algemeen 
directeur, gastsprekers en IT’er maximum 5 personen zullen worden toegelaten, pers inbegrepen; 
Gelet dat alle punten op de agenda van de raden kunnen geplaatst worden om de dagelijkse werking 
van de lokale besturen te garanderen; 

BESLUIT: 
Artikel 1 
De burgemeester beslist om de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 8 juli 2021 in hybride vorm en in openbare zitting te laten doorgaan in het OC Leieland te 
Wielsbeke/Ooigem. 
Artikel 2 
Naast de fysieke aanwezigheid van alle raadsleden, algemeen directeur, gastsprekers en IT’er zal een 
bijkomende aanwezigheid van pers en publiek met een maximum van 5 personen op de zitting van 
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 2021 worden toegestaan. 
Artikel 3 
Om de veiligheid van de aanwezigen te garanderen zal er na afloop van de zittingen geen drank meer 
geserveerd worden. 
Artikel 4 
De richtlijnen inzake hygiëne en social distancing dienen in acht genomen te worden. 
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Artikel 5 
Dit burgemeestersbesluit waarin de openbare zitting met beperkt publiek is vastgelegd, is genomen 
om de veiligheid en gezondheid van de raadsleden en de personeelsleden van het lokaal bestuur, het 
publiek en de pers te garanderen. 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 
 
 
Bruno Debrabandere Jan Stevens 
algemeen directeur burgemeester 
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