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burgemeester
uittreksel uit de notulen

Beslissing van 13.03.2020
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

1. Maatregelen in het kader van COVID-19 betreffende de gemeentezittingen van 17 maart 
2020.

Feiten en motivering
Op 11 maart 2020 benoemde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van het COVID-
19 als pandemie.
Het is aangewezen de gemeentezittingen van 17 maart 2020 om deze redenen niet te laten 
plaatsvinden.

Juridisch kader
Artikel 135, §2, tweede lid, 5°, N.Gem.W "Het behoort 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."
Artikel 134, §1, N.Gem.W. “In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de 
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade 
zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder  
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de 
redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen 
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.”.

Adviezen
Er zijn meldingen van (mogelijke) gevallen van het virus in Brasschaat. De verspreiding van het virus 
vertragen is belangrijk voor de volksgezondheid.
Een snelle verspreiding moet voorkomen worden om te vermijden dat de gezondheidszorg en 
algemene zorgverlening onder druk komt te staan en in het gedrang komt.
Samen met andere maatregelen kunnen "social distance" helpen bij het vertragen van de 
verspreiding. Het is belangrijk oog te hebben voor de kwetsbare risicogroepen.
Burgers en organisaties hebben nood aan duidelijke maatregelen.

BESLUIT:

Art.1.- De gemeentezittingen van 17 maart 2020 zullen door de uitbraak van het COVID-19 niet 
plaatsvinden.

Art.2.- Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
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Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de waarnemend burgemeester,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Philip Cools

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de waarnemend burgemeester,

Ward Schevernels Philip Cools

Dossierverantwoordelijke: Melissa Mertens


