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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN HAMME VAN 22/10/2020
TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING - VERGADERINGEN VAN DE GEMEENTERAAD/RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN/GEMEENTERAADSCOMMISSIES - BEPERKING VAN OPENBAARHEID
De burgemeester,
REGELGEVING:




De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de aan
hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel rechtsgrond
geeft aan een tijdelijke politieverordening.
o Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake gezondheid,
veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.
Het burgemeestersbesluit van 8 oktober 2020 inzake raden en commissies.

OVERWEGINGEN:









Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus
tegengaan.
Het is wenselijk om de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraadscommissies op digitale wijze te laten doorgaan, om aldus het fysiek contact
tussen raadsleden te beperken.
Het op digitale wijze laten doorgaan van voornoemde vergaderingen houdt in dat er geen
publiek aanwezig kan zijn, zodat de openbaarheid van dergelijke vergaderingen niet kan
doorgaan; dit om eveneens het fysiek contact te beperken tussen raadsleden en toehoorders.
Deze tijdelijke politieverordening wordt opgemaakt aangezien er geen andere optie is om de
openbaarheid (en aldus het fysiek contact) in te perken, zodat een burgemeestersbesluit
noodzakelijk wordt geacht. Eveneens is het noodzakelijk dit via burgemeestersbesluit uit te
voeren aangezien dit niet via andere weg beslist kan worden. Het is echter wel noodzakelijk om
dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de raden op de eerstvolgende zitting.
Belangstellenden kunnen de raden live volgen via het Facebook-account van de gemeente.
De zittingsverslagen van de raden (audiovisuele opnames) worden gepubliceerd op
www.hamme.be.
Aldus dient ook het burgemeestersbesluit van 8 oktober 2020, dat opnieuw fysieke
vergaderingen organiseerde, opgeheven te worden.

BESLUIT:
Artikel 1: De raden van oktober en de commissies verlopen heden en tot zolang geen andersluidend
besluit wordt genomen of dit, gezien federale besluiten, niet meer toepasbaar is, via digitale weg.
Artikel 2: In navolging van artikel 1 wordt een algehele sluiting van de zittingen opgelegd: de zittingen
gaan door zonder publiek. Belangstellenden kunnen de raden echter wel volgen via het Facebook-account
van de gemeente (livestream).
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Artikel 3: Het burgemeestersbesluit van 8 oktober 2020 inzake raden en commissies wordt opgeheven.
Artikel 4: Dit besluit wordt onverwijld ter kennis gegeven aan de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn en dient op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad bekrachtigd te
worden conform artikel 134 van de nieuwe gemeentewet.

Gedaan te Hamme op 22/10/2020

André Reuse
algemeen directeur

Herman Vijt
burgemeester

