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2020_BURG_00067 Dragen van mondmaskers in stedelijke gebouwen, op de
wekelijkse markt en op feestmarkten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie
Bondige toelichting
Gezien de jongste Sciensano-cijfers (vier nieuwe Corona-besmettingen de jongste zeven
dagen in onze stad), het advies van de noodplancoördinator en de evenementenmanager en
de recente maatregelen in een aantal naburige steden en gemeenten, is het aangewezen
bijkomende maatregelen te nemen ter bestrijding van het Corona-virus.
Juridische grond
Artikel 134, § 1 van de nieuwe gemeentewet.
Artikel 135, § 2, 5° van de nieuwe gemeentewet.
Ministerieel besluit 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID−19 te beperken.
Algemeen politiereglement, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2020,
hoofdstuk IX.
Besluit college van burgemeester en schepenen nummer 139 van 13 juli 2020: “Covid-19:
dragen van mondmaskers door burgers en personeel in de stedelijke gebouwen:
goedkeuring”.
FAQ COVID.
Veilig aan het werk, generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te
gaan (FOD WASO).
Gids voor de opening van de handel, omgaan met uw klanten in de strijd tegen COVID 19
(FOD Economie, zie p. 8 en 9).
Richtlijnen VLAIO voor lokale besturen.
Richtlijnen VLAIO voor marktkramers.
Sectorale richtlijnen voor de ambulante handel (Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
KMO), met (voorlopig):
- Whitebook Vissector II. Richtlijnen voor vishandelaars (Federatie Vishandelaars);
- Aanbevelingen voor de heropstart van buitenmarkten (Nationale Groepering Ambulante
Handel).
Argumentatie
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Gelet op de federale aanbevelingen om mondmakers zoveel als mogelijk te gebruiken, gelet
op de jongste Sciensano-cijfers (vier nieuwe Corona-besmettingen de jongste zeven dagen
in onze stad), gelet op het advies van de noodplancoördinator en de evenementenmanager,
gelet op de recente maatregelen in een aantal naburige steden en gemeenten, is het
aangewezen mondmaskers verplicht te laten gebruiken in de administratieve gebouwen van
het stads- en OCMW-bestuur en op de wekelijkse markt en op feestmarkten.
Inbreuken worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie zoals omschreven in de
wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zoals
overgenomen in hoofdstuk IX van het algemeen politiereglement, tenzij een hogere
regelgeving een andere sanctie voorziet. De weigering om gevolg te geven aan
onderrichtingen of aanmaningen van de lokale politie of gemachtigde ambtenaren, om een
overtreding van dit reglement te doen ophouden of te voorkomen, vormt eveneens een
inbreuk op het algemeen politiereglement die gesanctioneerd kan worden met een
administratieve sanctie of desgevallend een andere sanctie voorzien door hogere
regelgeving. Het opleggen van een administratieve sanctie gebeurt overeenkomstig de
procedure beschreven in hoofdstuk IX van het algemeen politiereglement.
Adviezen
Noodplancoördinator: Gunstig advies.
Het is voor mij duidelijk dat op de openbare markten (donderdagse markt, feestmarkten,
maar ook eventuele rommelmarkten of kermissen) het dragen van een mondmasker zich
opdringt:
- Reeds in de FAQ van 11 juli staat, verdergaand op de twee bovenstaande vuistregels “het
dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in situaties, zoals bijvoorbeeld op markten
en kermissen voor de klanten”;
- We weten dat er voldoende ruimte is op de markt, maar dat de aard van de activiteit en het
gedrag van de mensen er toe leiden dat de 1,5 meter afstand zeker niet ten alle tijd
gevrijwaard is;
- We weten dat een overgroot deel van het publiek op de markt tot de risicogroep behoort
wat covid-19 betreft;
- We weten dat een tweede golf voor de deur staat (in hoeverre ze al niet begonnen is).
Bijkomend wordt de monitoring, maar tevens ook de coördinatie en verantwoordelijkheid
verschoven van het federale naar het lokale niveau. Hoewel we nu nog in een federale fase
zitten, wordt er nu gesproken over lokale opvolging (en mogelijk lokale lockdowns) op basis
van de situatie in die specifieke gemeente of stad. Hiervoor zal burgemeester dan de
gemeentelijke fase afkondigen. Wachten op een federale beslissing tot een verplichting lijkt
me dan ook te lang wachten om de knoop door te hakken.
Het punt is reeds twee keer besproken op de VC (en nadien in het college), maar tot nu toe
jammer genoeg weerhouden.
Met de start van het bouwverlof en hopelijk toch wat meer zon, weten we ook dat de kans
dat het aantal bezoekers stijgt, zeer reëel is.
(in Beveren en Antwerpen is het dragen van een masker ook verplicht).

Besluit
De burgemeester beslist:
Artikel 1
met ingang van 22 juli 2020 alle +12-jarigen te verplichten tot het dragen van een
mondmasker in alle publieke gedeeltes van stedelijke gebouwen.
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Artikel 2
met ingang van 23 juli 2020 alle +12-jarige bezoekers van de donderdagse markt (evenals
van feestmarkten e.d. op het grondgebied) op te leggen een mondmasker te dragen.
Artikel 3
inbreuken te sanctioneren met een administratieve sanctie zoals omschreven in de wet van
24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zoals overgenomen in
hoofdstuk lX van het algemeen politiereglement, tenzij een hogere regelgeving een andere
sanctie voorziet. De weigering om gevolg te geven aan onderrichtingen of aanmaningen van
de lokale politie of gemachtigde ambtenaren, om een overtreding van dit reglement te doen
ophouden of te voorkomen, vormt eveneens een inbreuk op het algemeen politiereglement
die gesanctioneerd kan worden met een administratieve sanctie of desgevallend een andere
sanctie voorzien door hogere regelgeving. Het opleggen van een administratieve sanctie
gebeurt overeenkomstig de procedure beschreven in hoofdstuk lX van het algemeen
politiereglement.
Artikel 4
dat deze verordening onmiddellijk in werking treedt.
Artikel 5
dat deze politieverordening bekend wordt gemaakt overeenkomstig artikelen 287 en 288 van
het decreet lokaal bestuur.
Artikel 6
dat deze politieverordening ter bekrachtiging aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd
op 28 augustus 2020.
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Gezien en goedgekeurd door de burgemeester

Johan Verhulst
Algemeen directeur

22 juli 2020 - 2020_BURG_00067

Lieven Dehandschutter
burgemeester

4/4

Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

