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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE BESLUITEN BURGEMEESTER
ZITTING VAN DONDERDAG 12 NOVEMBER 2020

Besluit burgemeester tot het invoeren van een verbod op alle reguliere
activiteiten van vrijetijdsverenigingen op het grondgebied van de gemeente
Destelbergen en dit in strijd tegen het coronavirus (COVID-19) vanaf 12 november
2020
DE BURGEMEESTER
Bevoegdheid
Op basis van de Nieuwe Gemeentewet, gecodificeerd bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd
bij Wet van 26 mei 1989 (en latere wijzigingen), met toepassing van de artikelen 134 en 135 §2 kan de
burgemeester in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of
andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou opleveren aan de
inwoners, politieverordeningen maken. Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de
bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid
en het gezag van de gemeenten toevertrouwd :....5° het nemen van passende maatregelen om rampen en
plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om
ze te doen ophouden.
Op basis van artikel 63 van het decreet over het lokaal bestuur, is de burgemeester, naast zijn
bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen,
politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en
voor dringende politieverordeningen, bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid
uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. Op basis van hetzelfde artikel,
informeert de burgemeester de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die
daarom verzoekt.
Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij Koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij Wet van 26
mei 1989 (en latere wijzigingen)
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
Ministerieel besluit van 23 maart 2020
Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen
Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2020 om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus
in te dijken door middel van aanvullende maatregelen.
Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen.
Besluit burgemeester van 28 oktober 2020 betreft het invoeren van een verbod op alle reguliere activiteiten
van vrijetijdsverenigingen op het grondgebied van de gemeente Destelbergen en dit in strijd tegen het
coronavirus (COVID-19)
Motivering
Het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die verband houden met het
coronavirus COVID-19 kende de afgelopen weken een stijgende trend. Na de eerste besmettingsgolf in

de periode maart tot juni, verdween het virus nooit volledig. Sinds september stijgt het aantal nieuwe
besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens tot nooit eerder gezien niveau. Ons land zit sinds 13
oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge alertheid). Een tweede besmettingsgolf is
een feit.
Op 30 oktober 2020 beslisten de federale regering en de regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité
om over te gaan tot een verstrengde lockdown. Deze maatregelen gingen van kracht over het hele
grondgebied vanaf maandag 2 november 2020 en gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13
december 2020. Voor de niet-essentiële winkels evalueert het Overlegcomité op 1 december.
Het reproductiegetal Rt gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames wordt op 10 november 2020 (periode
3/11 – 9/11) geschat op 0,888 voor België, met een nationaal gemiddelde van 1.433 positief bevestigde
gevallen per 100 000 inwoners over een periode van laatste 14 dagen. Het daggemiddelde van de nieuwe
besmettingen met het coronavirus Covid-19 in België de voorbije zeven dagen ligt op 6 november op 8.260
bevestigde gevallen.
Tijdens de eerste volle week van oktober 2020 stond in Destelbergen de gemiddelde besmetting op 427
op 100 000 inwoners per week; in de week van 26 oktober tot en met 1 november 2020 is dit gemiddeld tot
3449,5 besmettingen per week gestegen. De evolutie van de incidentiegraad in de week van 2 november
tot en met 8 november wijst mogelijks op een afvlakking van het aantal bevestigde besmettingen.
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Datum
De exponentiële evolutie van de afgelopen weken heeft tot gevolg gehad dat de bezettingsgraad van de
ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten van de intensieve zorg, kritiek werd. Ondanks de mogelijke
positieve evolutie van de situatie op dit moment blijft het aantal gevallen op intensieve zorgen stijgen.
Op 6 november werden in totaal 7.224 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen; op diezelfde
datum werden in totaal 1.459 patiënten opgenomen op de diensten van de intensieve zorg; de druk op de
ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg blijft toenemen; de ziekenhuizen kampen
met personeelsuitval wegens ziekte en dit leidt tot een tekort aan personeel in de zorgsector; hierdoor blijft
de opvang van patiënten op het grondgebied nog steeds onder druk staan. Het aantal COVID-gerelateerde
sterfgevallen in België blijft stijgen en bedraagt momenteel 208 overlijdens per dag, tegenover 35 op 28
oktober 2020.
Ondertussen sloop het coronavirus ook op nieuw binnen in het Woonzorgcentrum Kouterhof. Na een eerste
integrale testing van bewoners en personeel met negatieve resultaten volgden positieve tests van een
personeelslid en bewoners. Hierdoor is het Woonzorgcentrum Kouterhof in tijdelijke lockdown tot en met
15 november, dit naar aanleiding van een integrale testing van bewoners en al het personeel.
De federale regering heeft beslist om de herfstvakantie voor de scholen te verlengen tot en met 16
november 2020 met het oog op het afremmen van het aantal besmettingen.

Uit recente inzichten blijkt dat er veel overdracht van het Covid-19 virus plaatsvindt in familiaal verband en
het virus nadien vooral verder wordt overgedragen tijdens vrijetijdsactiviteiten.
Het lokaal bestuur Destelbergen had tijdens de herfstvakantie een eigen aanbod van jeugd-, sport- en
cultuurkampen; deze organisatie stond mogelijks haaks op de doelstelling om de sociale contacten tijdens
het herfstverlof tot een absoluut minimum te beperken. Om die reden werd het kampenaanbod (eigen
organisatie en door derden) tijdens de periode 2 november 2020 tot en met 6 november 2020 geannuleerd.
Dit aanbod werd vervangen door noodopvang voor kinderen van inwoners uit essentiële beroepen,
kwetsbare gezinnen en ouders die in de onmogelijkheid verkeren om alternatieven te vinden.
De verenigingen in de gemeente zijn zelf vragende partij voor een eenduidig standpunt vanuit het
gemeentebestuur, omdat de overvloed aan richtlijnen te onduidelijk wordt en moeilijk toepasbaar. De
verenigingen geven ook zelf aan dat het naleven van de huidige regels (min 1,5 meter) soms moeilijk in de
praktijk te brengen en/of af te dwingen is.
Kinderen ondervinden weinig hinder van het coronavirus maar ze hebben zeker een aandeel in de
verspreiding ervan. Min 12-jarigen kunnen in regel niet zelfstandig op hun hobby geraken. Ze hebben
steeds een ouder nodig die hen brengt en begeleidt. Dat creëert onnodige contacten tussen volwassenen.
De epidemiologische situatie is nog steeds dusdanig ernstig dat alle onnodige contacten dienen vermeden
te worden.
Overeenkomstig de richtlijnen werd op 12 november 2020 overleg gepleegd met de gouverneur van OostVlaanderen en de bevoegde arts van het Vlaams Agentschap Gezondheid en Zorg.
Na overleg met de gouverneur van Oost-Vlaanderen, de bevoegde arts van het Vlaams Agentschap
Gezondheid en Zorg en het COVID-team van de Eerstelijnszone Scheldekracht wordt het opportuun geacht
om de heropstart van de scholen op 16 november 2020 en het effect op de besmettingscijfers af te wachten.
De burgemeester is bevoegd om uitvoering te geven aan artikel 30 van het ministerieel besluit van 18
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken. De bevoegde lokale overheden kunnen, in overleg met de bevoegde overheden van de
gefedereerde entiteiten, aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien in
dit besluit. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.
Voor de handhaving door de politiediensten is het belangrijk dat er eenduidige regels zijn, die eenvoudig
te controleren zijn. Om de naleving van de politiebesluiten te verzekeren, kan de burgemeester
rechtstreekse dwangmiddelen aanwenden en kan zij beroep doen op de lokale politie en de federale politie.
In huidige epidemiologische situatie en omwille van de bovenvermelde redenen blijft het opportuun om ter
vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie alle private
en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijk, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve
aard en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen in de gemeente Destelbergen stop te zetten tot
en met 29 november 2020, dit met inbegrip van alle sportwedstrijden, trainingen, activiteiten in het kader
van jeugdbewegingen, lezingen, repetities, infomomenten, …
BESLUIT:
Artikel 1. Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie
wordt de stopzetting van alle private en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijk, feestelijke,
folkloristische, sportieve en recreatieve aard in de gemeente Destelbergen verlengd tot en met 29
november 2020. Dit wil zeggen dat alle sportwedstrijden, trainingen, activiteiten in het kader van
jeugdbewegingen, lezingen, repetities, infomomenten, … niet kunnen plaatsvinden gedurende deze
periode.
Artikel 2. Het lokaal bestuur Destelbergen verlengt de noodopvang voor kinderen van inwoners uit
essentiële beroepen, kwetsbare gezinnen en ouders die in de onmogelijkheid verkeren om alternatieven te
vinden voor de periode(s):
<0000>

12 tot en met 13 november 2020

Artikel 3. Alle inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector van het
lokaal bestuur Destelbergen blijven gesloten tot en met 29 november 2020. De gemeentelijke bibliotheek
blijft open tijdens de reguliere openingsuren.
Artikel 4. Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf 12 november 2020 na
bekendmaking.
Artikel 5. De bekendmaking van dit besluit zal plaatsvinden via de website van gemeente Destelbergen,
via sociale media, per email naar alle verenigingen in Destelbergen, en aanplakking waar mogelijk.

Artikel 6. Aan de politie wordt gevraagd toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het
uitoefenen van passende maatregelen, overeenkomstig de bepalingen van de wet op het politieambt.
Overtredingen op dit besluit kunnen worden bestraft met politiestraffen.
Artikel 7. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
Artikel 8. Dit besluit van de burgemeester zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging.
Artikel 9. Dit besluit van de burgemeester wordt overgemaakt aan de politiezone Rhode en Schelde en aan
de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
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