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VEILIGHEID 

Besluit met veiligheidsmaatregelen voor de gemeenteraadszitting van 15 februari 2022 

De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, §2 en 135, §2 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 

december 2017, artikel 28 § 1, 2°; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID19 te beperken en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van 

gemeentelijke administratieve sancties; 

Overwegend dat de burgemeester op grond van de artikelen 134, §1 en 135, §2 van de nieuwe gemeentewet 

een gemotiveerd besluit kan nemen inzake bijeenkomsten, waaronder, bijvoorbeeld, de gemeenteraad; 

Overwegende dat, rekening houdend met de agenda van de gemeenteraad, er een aanzienlijk aantal mensen 

worden verwacht die de raad wensen bij te wonen; 

Overwegende dat, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken, het, 

gelet op het feit dat de Coronabarometer code rood aangeeft, er in deze omstandigheden risico’s zijn die een veilig en 

gezond verloop van de zitting in het gedrang kunnen brengen; 

Overwegende dat daarom de nodige maatregelen moeten worden genomen om deze risico’s in te perken; 

Om deze redenen; 

BESLUIT:  

Artikel 1 -  Het dragen van het mondmasker in het Ontmoetingscentrum is verplicht voor alle aanwezigen. 
Per uitzondering kunnen de raadsleden hun mondmasker afnemen voor de duur van een 

tussenkomst tijdens de zitting. 

Artikel 2 -  De personen die de zitting wensen bij te wonen dienen te beschikken over een geldig CST-attest 

dat aan de inkom van het Ontmoetingscentrum wordt gecontroleerd. 

De raadsleden kunnen niet aan een controle van het CST-attest worden onderworpen. 

Artikel 3 -  Indien de capaciteit van de zaal bereikt is, kan de toegang tot de zitting worden ontzegd aan deze 

personen die zich het laatst aangemeld hebben. Pas indien iemand de zaal verlaat, kan er opnieuw 

iemand worden toegelaten. 

Artikel 4 -  Bij overtreding van dit besluit kunnen de strafmaatregelen overeenkomstig het koninklijk besluit 

van 6 april 2020 worden toegepast. 

Ingelmunster, 

De burgemeester De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Kurt Windels ir. Dominik Ronse 


