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Organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd: burgemeester Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de huidige crisistoestand waarin het land zich bevindt ingevolge de Coronacrisis.
Overwegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134,
§1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie
van de vergaderingen van lokale bestuursorganen.
Overwegende dat fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen zijn af te raden; enkel in zeer
uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn.
Overwegende dat er diverse mogelijkheden bestaan om een digitale of virtuele vergadering
van de bestuursorganen te organiseren en dat deze mogelijkheden op dit moment de voorkeur
genieten, cfr. de aanbevelingen van het agentschap binnenlands bestuur.
Voor de vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de Raad van Bestuur van
het Autonoom Gemeentebedrijf zal daarom worden afgeweken van de gebruikelijke en
wettelijk voorzien vergaderwijze. Voormelde vergaderingen worden volledig digitaal
afgehandeld volgens het notuleringsprogramma Cobra@home.
De gemeenteraad en de OCMW-raad zullen daarom ook doorgaan zonder publiek. In het
kader van de openbaarheid van bestuur zal het zittingsverslag van de gemeente- en OCMWraad binnen de wettelijk voorziene termijnen gepubliceerd worden op de website van de
gemeente en aldaar dus beschikbaar zijn voor de burgers.
De vergaderingen van het schepencollege, het vast bureau en het Directiecomité van het
Autonoom Gemeentebedrijf verlopen grotendeels digitaal via het notuleringsprogramma
Cobra@home. Om de vergaderduur te beperken komen de leden enkel samen voor de
agendapunten die als ‘te bespreken’ werden aangeduid. Aansluitend op deze vergaderingen
volgt ook telkens een crisisoverleg ter bespreking van de stand van zaken en te nemen
maatregelen in het kader van de Coronacrisis. Deze vergaderingen gaan door in de raadzaal
van het gemeentehuis teneinde de social distance te kunnen respecteren.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Gelet op het M.B. van 3 april 2020 houdende wijziging van het M.B. van 23.03.2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te beperken.
Financiële aspecten
Niet van toepassing.

BESLUIT
Artikel 1. De burgemeester beslist om de vergaderingen van gemeenteraad, de OCMW-raad
en de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf volledig digitaal te verlopen via
Cobra@home.
Artikel 2. De burgemeester beslist om de vergaderingen van het schepencollege, het vast
bureau en het Directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf deels digitaal te verlopen.
De leden komen enkel samen voor de agendapunten die als ‘te bespreken’ werden aangeduid.
via Cobra@home. Deze vergaderingen gaan door in de raadzaal; aansluitend volgt een
crisisoverleg.
Artikel 3. Dit besluit geldt voor de vergaderingen van de bestuursorganen gedurende de
volledige periode van de federale fase van de maatregelen in het kader van COVID-19.

Stefaan Devos
burgemeester

Namens de gemeenteraad,
Gedaan in zitting als hierboven,
Kortenaken, 7 april 2020
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De Algemeen Directeur,

De Voorzitter,

Dominique Hayen
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In eerdere communicatie is meegegeven

