STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 20 december 2021
Aanwezig:

Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Fleur De Buck,
Melissa Depraetere, Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn,
Koen Opsomer, Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau,
Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier,
Brecht Vandeburie, Steven Decaluwe: Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art. 134
par. 1 van de
Nieuwe Gemeentewet betreffende het digitaal karakter van de gemeenteraad,
de gemeenteraadscommissies en de OCMW-raad telkens met audiovisuele
livestream voor het openbaar gedeelte tot en met 31.12.2021 in het kader van
de strijd tegen het coronavirus (Covid-19). Bekrachtiging.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
1.
Op 26.11.2021 heeft de burgemeester bij toepassing van art. 134 par. 1 van de Nieuwe
Gemeentewet (NGW) bij wijze van politieverordening het volgende beslist:
“De gemeenteraad, de OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies zullen in hun geheel
tot en met 31.12.2021 een digitaal verloop kennen.
De voornoemde vergaderingen moeten, wat de openbare zitting betreft, openbaar te
volgen zijn via een audiovisuele livestream.
De webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering
kunnen volgen via deze livestream.”
Deze politieverordening is uitgebreid gemotiveerd met verwijzing naar de heersende
coronacrisis, de dringende aanbevelingen in dat verband én het KB van 28.10.2021
houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de
volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de
coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, KB dat ook dwingende en
beperkende maatregelen oplegt.
2.
De gemeenten in het algemeen (zie art. 135 par. 2 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW),
inzonderheid art. 135 par. 2, tweede lid, 5° NGW wat de openbare gezondheid betreft)

en de burgemeester in het bijzonder dienen in te staan voor de handhaving voor de
openbare rust, de openbare orde en de openbare veiligheid.
Tot de openbare orde en de openbare veiligheid behoort, blijkens het aangehaalde
artikel art. 135 par. 2, 5° NGW, ook de openbare gezondheid. Het behoort aldus tot de
taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen om
epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te
voorkomen.
De gemeenteoverheden kunnen op grond van deze algemene politiebevoegdheid
maatregelen nemen om de openbare orde in de gemeente te verzekeren. Deze
bevoegdheid komt in eerste orde toe aan de gemeenteraad, behoudens in gevallen van
hoogdringendheid.
Blijkens artikel 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester immers in
geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of
iedere andere onvoorziene gebeurtenis politieverordeningen maken indien het geringste
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners.
Indien de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik maakt moet hij de redenen
opgeven op grond waarvan hij heeft gemeend zich niet tot de gemeenteraad te moeten
wenden.
Dergelijke verordeningen van de burgemeester vervallen indien ze niet in eerstvolgende
gemeenteraad worden bekrachtigd tenzij de situatie, wanneer de gemeenteraad
samenkomt, voorbij zou zijn. In dit laatste geval moet de burgemeester kennis geven
van de politieverordening aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting.
3.
De gemeenteraad heeft kennis genomen van de onder 1. aangehaalde politieverordening
en haar motivering.
Ingevolge het aangehaalde artikel 134 par. 1 moet, aangezien de situatie die de
burgemeester heeft geregeld nog niet voorbij is, de politieverordening van de
burgemeester aangehaald onder 1. hiervoor ter bekrachtiging worden voorgelegd. De
gemeenteraad moet deze politieverordening in eerstvolgende zitting bekrachtigen,
anders vervalt ze dadelijk.
In de motivering van zijn verordening van 26.11.2021 heeft de burgemeester op een
afdoende en duidelijke wijze aangegeven hoe de voorwaarden om de onder 1.
aangegeven beslissing te nemen zijn voldaan.
De gemeenteraad sluit zich formeel aan bij deze motivering die voor zoveel als nodig en
gezien vanuit de positie van de gemeenteraad als hernomen moet worden beschouwd.
4.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 134 par. 1 NGW.
5.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale bepalingen:
- artikel 119bis, 134 par. 1 en art. 135 par. 2, tweede lid 5° NGW van de Nieuwe
Gemeentewet;
- de wet van 24.06.2013 betreffende de wet van gemeentelijke administratieve
sancties;
- het
decreet lokaal bestuur inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 279 par. 2, 285, 286 en 330.
Om deze redenen;

29 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van
26.11.2021 om de gemeenteraad, de OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies van
de stad Harelbeke in hun geheel tot en met 31.12.2021 een digitaal verloop te laten
kennen en waarbij deze vergaderingen, wat de openbare zitting betreft, openbaar te
volgen moeten zijn via een audiovisuele livestream en de webtoepassing van de
gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via deze
livestream.
Artikel 2:
Deze bekrachtiging zal onmiddellijk bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 286
van het decreet lokaal bestuur (DLB).
De bekendmaking zal worden aangetekend in het register van de bekendmakingen
vermeld in art. 288 van het DLB.
Op hetzelfde ogenblik als de bekendmaking zal deze beslissing overeenkomstig art. 330
van het DLB worden meegedeeld aan de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket.
Deze beslissing zal overeenkomstig art. 285 DLB ook worden opgenomen in de
besluitenlijst van de burgemeester op de webtoepassing van de stad.
Artikel 3:
Van deze bekrachtiging zal kennis gegeven worden aan:
- de lokale politie;
- het parket van de procureur des Konings van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk;
- de provinciegouverneur;
- de deputatie van West- Vlaanderen;
- de griffie van de politierechtbank West Vlaanderen afdeling Kortrijk
- de griffie van de Rechtbank van West -Vlaanderen afdeling Kortrijk.
Artikel 4:
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende per aangetekende brief een beroep tot
nietigverklaring, al dan niet vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040
Brussel, binnen een termijn van zestig dagen ingaande de dag nadat het besluit werd
bekendgemaakt. Het verzoekschrift moet voldoen aan de voorwaarden gesteld door de
gecoördineerde wetten van 12.01.1973 op de Raad van State en het besluit van de
Regent van 23.08.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie
van de Raad van State zoals van kracht. Het beroep kan ook ingesteld worden via de
elektronisch procedure via de website http://eproadmin.raadvst-consetat.be/.
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