Politieverordening
Politieverordening bij hoogdringendheid inzake bijzondere maatregelen voor het houden
van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, gemeenteraadscommissies en de
zittingen van college, vast bureau en bijzonder comité sociale dienst

DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN
Gelet op de artikelen 119, 134§1 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat op basis van dit Ministerieel besluit bijeenkomsten in besloten of
overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de
volksgezondheid;
Overwegende dat bij deze federale bijzondere maatregelen fysiek vergaderen wordt
afgeraden;
Overwegende dat deze federale bijzondere maatregelen werden verlengd op 23 maart, dus
na de bijzondere politieverordening van de burgemeester van 20 maart 2020;
Overwegende dat deze maatregelen nog een periode kunnen aanhouden maar dat de
werking van de stad moet blijven doorgaan, waardoor virtuele vergaderingen noodzakelijk
zijn, ook voor de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadscommissies;
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen van 25 maart
2020 dat, gezien deze uitzonderlijke situatie van het COVID-19 virus en de strijd tegen de
verdere verspreiding ervan, uitzonderlijk ook virtuele vormen van vergaderen rechtsgeldig
kunnen worden gehouden, inclusief een agenda met alle agendapunten;
Overwegende dat hier door de maatregelen zoals vastgelegd in de bijzondere
politieverordening van 20 maart 2020 moeten worden bijgestuurd via een nieuwe
politieverordening;
Overwegende dat het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding van dit virus
een onvoorziene gebeurtenis is waarvan sprake in art. 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de techniek van virtueel vergaderen via Microsoft Teams grotendeels
tegemoet kan komen aan de democratische principes van tegensprekelijk debat en
stemming;
Gezien de hoogdringendheid van deze politieverordening omdat niet kan worden gewacht
op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad alvorens agenda’s voor deze
vergaderingen uit te sturen en de vergaderingen te houden;

BESLUIT
Artikel 1 De vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk
welzijn vinden uitzonderlijk plaats via videoconferentie met een volwaardige agenda.
Er is geen fysieke aanwezigheid van pers of publiek mogelijk.
De stream van de zitting wordt nadien openbaar gemaakt via de website van de stad.

Artikel 2 Ook de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies vinden uitzonderlijk
plaats via videoconferentie.
Er is geen fysieke aanwezigheid van pers of publiek mogelijk.
Het verslag van de zitting wordt, zoals voorheen, nadien openbaar gemaakt via de website
van de stad.
Artikel 3 Ook de vergaderingen van het college, het vast bureau en het bijzonder comité
voor de sociale dienst vinden uitzonderlijk plaats via videoconferentie.
Dit zijn besloten vergaderingen.
Artikel 4 De bijzondere politieverordening van 20 maart 2020 wordt met onmiddellijke
ingang opgeheven.
Artikel 5 Deze bijzondere politieverordening treedt in werking en is onmiddellijk uitvoerbaar
vanaf de dag van bekendmaking op de website.
Artikel 6 Deze bijzondere politieverordening geldt zolang bij federale bijzondere
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, fysiek
vergaderen wordt afgeraden.
Artikel 7. De korpschef van de Lokale Politie Mechelen – Willebroek is belast met het
toezicht op de naleving van dit besluit.
Artikel 8. Het niet naleven van deze maatregelen kan worden bestraft met sancties zoals
voorzien in het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken of met een administratieve sanctie zoals voorzien
in titel 6 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen.
Artikel 9. Dit besluit zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad op de
eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging.
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