STAD HARELBEKE
BESLUIT BURGEMEESTER VAN 2 MAART 2022
De burgemeester heeft op 2 maart 2022 beraadslaagd over volgende
agendapunten.
Besloten zitting
Opheffen besluit van de burgemeester in toepassing van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad betreffende het digitaal
karakter van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en de
OCMW-raad
telkens met audiovisuele livestream voor het openbaar gedeelte tot en met
27.04.2022 in het kader van de strijd tegen het coronavirus (Covid-19)

De burgemeester van de stad Harelbeke,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
I.

Rechtsgrond

1.
De gemeenteraad en de OCMW-raad hebben op 20.12.2021 via een hervaststelling een
wijziging van hun huishoudelijk reglement goedgekeurd, ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van deze hervaststelling.
De hervaststelling van de beide huishoudelijke reglementen werd op 23.12.2021
bekendgemaakt.
Ingevolge deze hervaststelling bepaalt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
en van de OCMW-raad overeenkomstig artikel 20 en 74 van het decreet lokaal bestuur
(DLB) nu dat de gemeenteraad, de OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies digitaal
vergaderen voor de duur die de burgemeester bepaalt in volgende situaties:
- tijdens een federale crisisfase bij een epidemische noodsituatie, die zowel kan
gesteund zijn op de wet civiele veiligheid van 15.05.2007 als de wet van
14.08.2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
epidemische noodsituatie;
- bij een acute en lokale gezondheidscrisis die zich voordoet buiten een federale
crisisfase en die een ernstige bedreiging veroorzaakt of kan veroorzaken ten
gevolge van de aanwezigheid van een infectueus agens bij de mens, en die lokaal
een groot aantal personen in de gemeente treft of kan treffen en er hun
gezondheid ernstig aantast of kan aantasten.
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II.

Feitelijke aanleiding en overwegingen

2.
De burgemeester heeft, in toepassing van het voorgaande, op 02.02.2022 het volgende
beslist:
“De gemeenteraad, de OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies zullen in hun geheel
tot en met 27.04.2022 een digitaal verloop kennen.
Mocht voor deze datum het KB dat de epidemische noodsituatie
betreffende de
coronavirus COVOD-19 pandemie instelt of het KB 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 ophouden uitwerking te hebben, dan houdt ook de huidige beslissing van
de burgemeester rechtswege op uitwerking te hebben.
Mocht de epidemiologische situatie verbeteren of mocht de hogere regelgeving
versoepelen, dan kan de burgemeester dit besluit aanpassen en eventueel zelfs opheffen.
De voornoemde vergaderingen moeten, wat de openbare zitting betreft, gedurende de
duur van dit besluit openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream.
De webtoepassing van de gemeente communiceert
vergaderingen kunnen volgen via deze livestream.”
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3.
Momenteel heerst in België nog altijd de zogenaamde Corona-epidemie (COVID-19
virus). De Wereldgezondheidsorganisatie heeft deze epidemie op 11.03.2020 tot een
pandemie verklaard. Het virus verspreidt zich via intermenselijk contact.
De burgemeester stelt vast dat de epidemiologische situatie in het land in het algemeen
en in Zuid-West-Vlaanderen in het bijzonder gunstig evolueert. Het aantal bevestigde
gevallen, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal opnames op de diensten intensieve
zorgen daalt gestaag. De epidemiologen laten bovendien positieve signalen horen.
Door de wijziging bij K.B. van 17.02.2022 van het K.B. 28.10.2021 is het thuiswerk ook
niet langer verplicht sedert 25.02.2022 maar enkel nog aangewezen.
Bijgevolg oordeelt de burgemeester dat er niet langer voldoende feitelijke grondslag is
om zijn voormeld besluit van 02.02.2022 te handhaven, maar dat er integendeel grond is
om dit besluit op te heffen.
Deze opheffing heeft overigens niet voor gevolg dat de vergaderingen van de
gemeentelijke bestuursorganen niet langer volgens de heersende COVID-regels zouden
moeten doorgaan of de voorgeschreven noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet in acht
zouden moeten worden genomen.
4.
Verder verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
- het
decreet lokaal bestuur inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken artikel 279 par. 2, 285, 286 en 330;
- het besluit van de Vlaamse regering van 10.09.2021 over de voorwaarden voor
digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.;
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-

het K.B. 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 zoals diverse
malen gewijzigd en van kracht.

Om deze redenen;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het besluit van de burgemeester van 02.02.2022 waarbij in toepassing van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad wordt bepaald dat de
gemeenteraad, de OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies in hun geheel tot en
met 27.04.2022 een digitaal verloop kennen, wordt opgeheven.
Artikel 2:
Deze beslissing zal onmiddellijk bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 286 van
het decreet lokaal bestuur (DLB).
Ze treedt in werking op het ogenblik van
bekendmaking.
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 politieverordening 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:
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/.
Aldus door de burgemeester besloten te Harelbeke op 02.03.2022
In toepassing van art. 279 par. 2 DLB
Carlo Daelman
algemeen directeur
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