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GEMEENTERAAD
Zitting van 27 november 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, 
raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-
VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); 
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer 
Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid 
(Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); 
mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); 
de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw 
Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); 
mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de 
heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw 
Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

5 2020_GR_00370 Bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19: politieverordeningen: bekrachtiging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordeningen van de burgemeester van 28 
oktober en 6 en 17 november 2020, houdende bijkomende maatregelen ter preventie van de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen. 
Het betreft:
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- de invoering van een verbod op het nuttigen van voeding of dranken voor bezoekers van 
winkelcentra;
- een verplichting om de mond en neus te bedekken met een mondmasker of elk ander 
alternatief in stof, in de overdekte delen van een meergezinswoning die bestemd zijn om te 
worden gebruikt door de eigenaars of bewoners van meerdere of van alle woongelegenheden in 
het gebouw 
- de organisatie van de raden van november.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikelen 134 §1 en 135 §2, 5°.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41, 63, 287 en 288. 
Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Argumentatie
Het coronavirus COVID-19 is sinds 11 maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
gekwalificeerd als een pandemie. Naar aanleiding van een verdere toename van het virus werd 
op 13 maart 2020 reeds beslist om in België dringende maatregelen te nemen, die ondertussen 
verstrengd, versoepeld en opnieuw verstrengd werden.
Deze maatregelen werden getroffen om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan ter 
bescherming van de openbare gezondheid.
Nadat de cijfers inzake besmettingen met het coronavirus COVID-19 gestaag daalden, is sedert 
medio juli 2020 weer een ernstige toename te merken van het aantal besmettingen. 
Sindsien wordt geen verbetering van de epidemiologische toestand waargenomen. De toestand 
is zeer ernstig en zorgwekkend. Het virus is nog steeds niet van het Belgische grondgebied 
verdwenen en blijft hardnekkig circuleren.
Naar aanleiding van de zorgwekkende evolutie in het aantal besmettingen en om de verdere 
toename van het coronavirus COVID-19 in te dijken besloot de burgemeester bij verordening 
van 28 oktober 2020 dat het voor bezoekers van winkelcentra verboden is voeding of dranken 
te nuttigen in de voor het publiek toegankelijke gedeelten van deze winkelcentra en op de 
parkings eraan verbonden. 
Bij verordening van 6 november 2020 besloot de burgemeester om uitvoering te geven aan 
artikel 25, 6° van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, door te verplichten 
om de mond en neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de 
overdekte delen van een meergezinswoning die bestemd zijn om te worden gebruikt door de 
eigenaars of bewoners van meerdere of van alle woongelegenheden in het gebouw. Daarnaast 
legt de burgemeester in de verordening van 17 november 2020 de organisatie en werkwijze van 
de raden van november 2020 vast. 
De prioritaire doelstelling van deze maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid.

Besluit



27 november 2020 - 2020_GR_00370 3/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de politieverordening van de burgemeester van 28 oktober 2020, houdende bijkomende 
maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Artikel 2
de politieverordening van de burgemeester van 6 november 2020, houdende bijkomende 
maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.  

Artikel 3
de politieverordening van de burgemeester van 17 november 2020, houdende bijkomende 
maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.  

Bijlagen
Besluit burgemeester 28 oktober 2020
Besluit burgemeester 6 november 2020
Besluit burgemeester 17 november 2020
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


