Besluit van de burgemeester - 25 juli 2020
Coronacrisis – verbod op het plaatsvinden van evenementen
Motivering
Aanleiding en context
Om de risico’s op besmetting met het COVID-19 virus te beperken is het wenselijk om naast de
uitgevaardigde maatregelen door de hogere overheid ook evenementen die plaatsvinden op het
grondgebied van de gemeente Zele, te verbieden

Juridische grond


De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133bis dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de
aan hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel
rechtsgrond geeft aan een tijdelijke politieverordening.
o Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake
gezondheid, veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.



Het ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Argumentatie en advies



Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus
tegengaan.
Naast het ministerieel besluit komt het de lokale overheden toe om zelf gepaste maatregelen
en regels in te voeren.



Deze tijdelijke politieverordening wordt opgemaakt aangezien er geen andere optie is om de
bepaalde maatregelen snel in te voeren, zodat een burgemeestersbesluit noodzakelijk wordt
geacht. Eveneens is het noodzakelijk dit via burgemeestersbesluit uit te voeren aangezien dit
niet via andere weg beslist kan worden; er rest immers onvoldoende tijd om dergelijke
verordening te laten goedkeuren door de gemeenteraad. Het is echter wel noodzakelijk om
dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting.



Om de verspreiding van het coronavirus in te perken wordt, na overleg met de gemeentelijke
crisiscel, het noodzakelijk geacht om alle evenementen te verbieden vanaf 27 juli 2020 tot
en met 30 september 2020.



Er wordt een uitzondering gemaakt voor sportwedstrijden in regulier competitieverband mits
naleving van de sectorspecifieke veiligheidsprotocollen en mits er geen publiek aanwezig is.



De huidige alarmerende gezondheidssituatie en stijgende besmettingscijfers die volgens de
experten voornamenlijk het gevolg zijn van te ruime ontmoetingskansen vormen de
aanleiding tot dit besluit



Het geringste uitstel van de maatregel tot het verbod van evenementen voor een breed
publiek houdt een ernstig gevaar in voor de verspreiding van COVID-19 en bijgevolg voor de
openbare gezondheid, zodat dit ernstige schade kan veroorzaken voor de bevolking.

Beslissing
Artikel 1:
Alle evenementen op het grondgebied van de gemeente Zele worden verboden vanaf 27 juli 2020
tot en met 30 september 2020.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor sportwedstrijden in regulier competitieverband mits
naleving van de sectorspecifieke veiligheidsprotocollen en mits er geen publiek aanwezig is.

Artikel 2:
Dit besluit wordt onverwijld ter kennis gegeven aan de gemeenteraad en dient op de eerstvolgende
zitting bekrachtigd te worden conform artikel 134 van de nieuwe gemeentewet.
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