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 Provincie West-Vlaanderen 

      STAD LO-RENINGE 
    

         
 

 

 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 

 
VASTSTELLING POLITIEVERORDENING MET BETREKKING TOT 

DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 19 MEI 2020 
 

 

De Burgemeester, 

 

Bevoegdheid: 

Artikel 134, §1, en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. 

 

Feiten en context:  

Omwille van de heersende Covid-19-pandemie werd door de federale overheid op 13 maart 

2020 de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus 

Covid-19 afgekondigd. Bij diverse ministeriële besluiten werden maatregelen afgekondigd 

met het oog op de inperking van de verspreiding van het virus en het inperken van de risico’s 

voor de volksgezondheid. 

In overleg met het Nationaal Crisiscentrum wordt hierbij bijzondere nadruk gelegd op het 

beperken van de sociale contacten, het naleven van de hygiënevoorschriften en het zoveel 

mogelijk bewaren van de ‘social distance’. 

Op 19 mei 2020 is een zitting gepland van de gemeenteraad en van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. Normaal vinden deze zittingen plaats in de raadzaal van het 

administratief centrum. De oppervlakte van deze zaal laat niet toe dat de aanbevolen social-

distancing-maatregelen door de raadsleden kunnen worden nageleefd en daarom is het 

noodzakelijk deze zittingen te laten plaats vinden op een locatie waar meer ruimte 

beschikbaar is. Daarnaast is het evenmin wenselijk dat tijdens deze zittingen publiek (incl. 

persmensen) zou aanwezig zijn. 

 

Juridische gronden: 

Artikel 134, §1, en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. 

 

Verwijzingsdocumenten: 

15-5-2020 
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Het ministerieel besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 13 maart 

2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer 

van de crisis coronavirus Covid-19. 

Het ministerieel besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 23 maart 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te 

beperken (gewijzigd bij besluiten van 24 maart 2020, 03 april 2020, 17 april 2020, 30 april 

2020 en 08 mei 2020). 

 

Besluit, 

 

Artikel 1: 

De zittingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 mei 

2020 dienen plaats te vinden in het ontmoetingscentrum Concorde, Pollinkhovestraat 5, 8647 

Lo-Reninge. Deze zittingen dienen plaats te vinden met gesloten deuren waarbij enkel de 

raadsleden en de algemeen directeur aanwezig mogen zijn in de vergaderruimte. Er wordt 

geen publiek (incl. pers) tot de zittingszaal toegelaten. 

 

 

Opgemaakt te Lo-Reninge op 13 mei 2020, 

 

 

       Lode MORLION, burgemeester 


