
STAD NIEUWPOORT

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 2 APRIL 2020.

1. COVID-19: BURGEMEESTERSBESLUIT MBT ORGANISATIE VERGADERINGEN 
GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD.

De Burgemeester,

Gelet op artikel 63 t.e.m. 67 en 285 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op artikel 134 §1 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het advies van agentschap binnenlandsbestuur dd. 26 maart 2020 betreffende de 
organisatie van vergaderingen van de lokale bestuursorganen als gevolg van Covid-19;

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België;

Gelet op het besluit van de Burgemeester dd. 1 april 2020 mbt organisatie vergaderingen 
bestuursorganen ten gevolge van de coronacrisis;

Overwegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden maatregelen kan uitvaardigen 
voor de organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen;

Overwegende dat sinds februari 2020 het coronavirus is uitgebroken in België;

Overwegende dat door de nationale veiligheidsraad dd. 10 maart 2020, dd. 12 maart 2020, dd. 17 
maart 2020 en dd. 27 maart 2020 ingrijpende maatregelen werden genomen om de verspreiding van 
het coronavirus in te dijken;

Overwegende dat conform de genomen maatregelen door de nationale veiligheidsraad het niet 
mogelijk is om de vergaderingen van de bestuursorganen van het lokaal bestuur Nieuwpoort fysiek te 
laten doorgaan; dat als gevolg de burgemeester bij besluit dd. 1 april 2020 reeds besliste om de 
vergaderingen van de bestuursorganen van de stad, het OCMW en het AGB gedurende de federale 
fase van de corona-crisis digitaal te laten doorgaan;

Overwegende dat voor wat de gemeenteraad/ocmw-raad betreft aanvullende bepalingen dienen 
beslist teneinde een en ander nader te regelen;

Overwegende dat het aangewezen is teneinde verdere verspreiding van het virus te voorkomen 
om de gemeenteraad achter gesloten deuren te laten plaatsvinden; 

Overwegende dat de stad om dit moment niet over een systeem van videoconferentie beschikt die 
op voldoende betrouwbare wijze kan ingezet worden voor de organisatie van de gemeenteraad van 
april; 

Overwegende dat ervoor geopteerd wordt om de zitting van de gemeenteraad/ocmw-raad te 
organiseren via een webtoepassing (cobra) waarbij raadsleden in de webtoepassing hun stem 
uitbrengen gecombineerd met de mogelijkheid om te beraadslagen/opmerkingen uit te brengen via e-
mail;

BESLUIT:

Art.1. De gemeenteraad / ocmw-raad vergadert gedurende de duur van de federale fase van de 
coronacrisis achter gesloten deuren.

Art.2. De gemeenteraad / ocmw-raad maakt voor zijn vergaderingen gebruik van de webtoepassing 
cobra waarbij raadsleden in de webtoepassing hun stem uitbrengen gecombineerd met de 
mogelijkheid om te beraadslagen/opmerkingen uit te brengen via e-mail.

Art.3. Elk raadslid, desgevallend indien hierover een afspraak werd gemaakt tussen de fracties, elke 
fractie, kan zijn opmerkingen uitbrengen via e-mail aan alle raadsleden.

Art.4. Elke opmerking wordt door de voorzitter van de raad of het college van burgemeester en 
schepenen / het vast bureau beantwoord via e-mail aan alle raadsleden.



Art.5. Elk raadslid, desgevallend indien hierover een afspraak werd gemaakt tussen de fracties, elke 
fractie, krijgt de mogelijkheid om via e-mail aan alle raadsleden te repliceren op het antwoord 
van het bestuur.

Art.6. De voorzitter van de gemeenteraad deelt na de stemming, het resultaat van de stemming per 
e-mail mee aan alle raadsleden.

Art.7. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie en aan alle betrokken 
bestuursorganen van het lokaal bestuur Nieuwpoort.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

De Burgemeester
Geert Vanden Broucke

Nieuwpoort, 2 april 2020

Voor eensluidend afschrift:
De Algemeen Directeur De Burgemeester

Benoit Willaert Geert Vanden Broucke


