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ECONOMIE. Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 22 mei 2020,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het marktreglement
naar aanleiding van de corona-crisis.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

18 mei 2020: Het college keurt de principes goed van de heropstart van de zaterdagmarkt
naar aanleiding van de voorwaarden opgelegd door de nationale veiligheidsraad.
Collegebesluit 25 mei 2020 - agendapunt 40: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet voor de organisatie van markten.
Markten kunnen opnieuw doorgaan maar dit enkel en alleen onder strikte
veiligheidsvoorwaarden.
Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, moet het marktreglement gewijzigd worden.
Wegens de hoogdringendheid heeft de burgemeester op basis van artikel 134 §1 van de
Nieuwe Gemeentewet beslist om het huidige marktreglement tijdelijk aan te passen zodat de
veiligheidsrichtlijnen gerespecteerd kunnen worden.
Juridische grond
•

•

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, §1: In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing,
ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het
geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de
burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan
de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend
zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij
door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
Artikel 23 Decreet Lokaal Bestuur: Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in
bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
worden in de notulen vermeld.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 22 mei 2020,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid, tot wijziging van het marktreglement naar aanleiding van
de corona-crisis.
(bijlage)
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De Burgemeester van de Stad Mechelen,

Besluit van de burgemeester van 22 mei 2020 tot 31 mei 2020 tot wijzing van het
marktreglement gestemd op de gemeenteraad van 19 december 2017 met inwerkingtreding
op 1 januari 2018 in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).
Gelet op artikel 134, 51 van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België;
Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;
Gelet op het advies van 10 maart 2020 van de 'Risk Assessment Group' waarin
wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd;
Overwegende dat de opdracht van de gemeenten bestaat in het voorzien, ten behoeve
van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid,
de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; dat
deze bevoegdheid met name betrekking heeft op het handhaven van de openbare
gezondheid;
Overwegende dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de verdere
verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van
de openbare gezondheid;
Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene
zorgverlening volledig in het gedrang komt;
Overwegende dat uit het ministerieel besluit van 15 mei 2020 art. 1 56bis ambulante handel
terug kan opgestart worden maar dit onder strikte voorwaarden;
Overwegende dat de burgemeester gezien de hoogdringendheid van de situatie gezien de
eerstvolgende wekelijkse markt zal doorgaan op 23 mei 2020 van oordeel is dat hij het
advies van de gemeenteraad niet kan afwachten;
Overwegende dat als gevolg daarvan een aantal aanpassingen van het marktreglement zich
opdringen om de social distancing te kunnen garanderen en het monitoren van het aantal
aanwezigen op het marktgebied mogelijk te maken;
Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;
Om die redenen,

Besluit

Artikel 1
Beveelt de burgemeester tot aanpassing van enkele modaliteiten van het huidige
marktreglement:
Het marktgebied wordt beperkt tot volgende zones:
Grote Markt, Ijzerenleen, zone Post en Schoenmarkt.
De uren waarop de markt doorgaat worden eveneens gespreid over de hele dag en beperken
zich niet meer tot de voormiddag. De nieuwe uren gelden van 7u tem 18u.
De marktkramers met een abonnement krijgen elk een nieuwe locatie toegewezen. Losse
kramers en demonstratiekramen worden niet toegelaten.
Wie de instructies van de marktleiding niet opvolgt zal, de toegang tot de komende vier
markten ontzegt worden. De artikels in het gemeentelijk marktreglement die niet van
toepassing zijn op bovenvermelde voorwaarden blijven van kracht. Deze wijzigingen zijn van
kracht tot 31 mei 2020.
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Artikel 2
Er wordt voorzien in de volgende begeleidende maatregelen: signalisatie wordt voorzien vanuit
de stad. De stad zal eveneens het marktgebied afsluiten zodat het aantal bezoekers
gemonitord kan worden. Zowel de burger als de marktkramer worden geïnformeerd via allerlei
verschillende kanalen. Daarnaast voorziet zij in alle verplichte voorwaarden opgelegd aan
steden en gemeenten zoals vermeld in het MB van 15 mei 2020.

Artikel 3
Dit besluit wordt gepubliceerd op de stedelijke website.

Artikel 4
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient
te bevestigen;

Artikel 5
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoôrdineerde wetten op de Raad van
State kan tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden
ingesteld bij de Raad van State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht,
binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden
ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de
partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.
Opgemaakt te Mechelen op 22 mei 2020

Alexander Vandersmissen Burgemeester
wd.
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