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BURGEMEESTERSBESLUIT TOT HET LATEN DOORGAAN VAN DE 

GEMEENTERAAD VIA CONFERENCE CALL IN KADER VAN DE MAATREGELEN 
OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 TE BEPERKEN. 
De burgemeester, 

Gelet op de nieuwe Gemeentewet in het bijzonder artikel 133, § 2, artikel 134 § 1 en 
135, § 2;- dat de burgemeester bevoegd is voor de vrijwaring van de openbare orde 

(zijnde rust, veiligheid en gezondheid) op openbare en publiek toegankelijke 
plaatsen. 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 

28 en artikel 63 eerste lid. 
Overwegende dat om de verdere verspreiding van het coronavirus te verhinderen en 
met het oog op de beperking van de uiterste ernstige gevaren voor de 

volksgezondheid reeds diverse maatregelen werden genomen: 
• het advies van 10 maart 2020 van de ‘Risk Assessment Group’ waarin 
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd; 

• het advies van de federale regering van 10 maart 2020 om, als gevolg van 
deze criteria, indoor evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden; 
• de introductie van “social distancing”-maatregelen die door alle 

supranationale gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen 
genomen worden; 
• Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020; 
• Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende de dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
Overwegende dat om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 
maximaal te beperken en gelet op de ernst van de huidige situatie het wenselijk is 

om de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad via Conference Call te laten 
verlopen. 
 

BESLUIT: 
Artikel 1. 
De zitting van de gemeenteraad van 26 maart 2020 zal doorgaan via Conference 

Call. 
Artikel 2. 
Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 285 § 1 en 

287 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
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Voor eensluidend uittreksel, 
Zandhoven, 26 maart 2020. 

in opdracht 
 
 

 
 
 

 
Annick Smeets  Luc Van Hove 
Algemeen directeur Burgemeester 

 


