STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 25 oktober 2021

Aanwezig:

1.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Bestuurlijk Beheer. Politieverordening, uitgevaardigd bij
hoogdringendheid door de burgemeester op 25 oktober 2021, inzake
de organisatie van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn.

Motivering
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN;
Gelet op de artikelen 119 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet: “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.”
Overwegende de evolutie van de besmettingscijfers (en in het bijzonder het aandeel van
volledig gevaccineerden binnen het totaal aantal nieuwe indexen);
Overwegende dat het COVID-19-virus en de sterk gestegen besmettingscijfers van de voorbije
dagen een onvoorziene gebeurtenis is waarvan sprake is in artikel 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;

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 25 oktober 2021 via
Microsoft Teams te organiseren.
Er is geen fysieke aanwezigheid van pers of publiek mogelijk.
De zitting van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zal gelivestreamd worden.
Artikel 2
Deze politieverordening treedt in werking en is onmiddellijk uitvoerbaar vanaf de dag van
bekendmaking op de website.
Artikel 3
Dit besluit zal onverwijld voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad op de
zitting van 29 november 2021.
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