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GEMEENTERAAD
Zitting van 28 mei 2021
Besluit

Hoogdringend agendapunt
Aangezien de eerste fase van het federale zomerplan op 9 juni 2021 in werking zal treden, is 
het aangewezen de lokale maatregelen nog gedurende de gemeenteraad van mei te 
versoepelen en niet te wachten tot de gemeenteraad van juni.

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 (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); 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 
(Vooruit); 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; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef

HD 1 2021_GR_00161 Bestrijding van het coronavirus: opheffing van lokale 
maatregelen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - GAS
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Bondige toelichting
Het coronavirus COVID-19 is sinds 11 maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
gekwalificeerd als een pandemie. Naar aanleiding van een verdere opmars van het virus werd 
op 13 maart 2020 reeds beslist om in België dringende maatregelen te nemen, die ondertussen 
verstrengd, versoepeld, opnieuw verstrengd en opnieuw versoepeld werden. 
De cijfers inzake besmettingen met het coronavirus COVID-19 evolueren momenteel in gunstige 
zin. Volgens het laatst gekende wekelijks gemiddelde (10 – 16 mei) zijn er dagelijks 2.087 
besmettingen, 138 ziekenhuisopnames en 20 overlijdens. 1.704 mensen zijn momenteel 
opgenomen in het ziekenhuis waarvan 589 op intensieve zorgen. Een hoopgevende verbetering 
van de epidemiologische toestand kan dus worden waargenomen. 
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het overlegcomité van 11 
mei 2021 beslist een breed zomerplan uit te rollen dat het mogelijk moet maken om in vier 
stappen terug te keren naar een normaler leven.
In de stad Sint-Niklaas werden de afgelopen maanden ook een aantal lokale maatregelen 
afgekondigd teneinde de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Een aantal 
van deze maatregelen zijn ondertussen overgenomen in hogere regelgeving (o.a. het verplicht 
dragen van een mondmasker in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en het 
te allen tijde bij zich hebben van een mondmasker – politiebesluit van de Gouverneur van Oost-
Vlaanderen van 21 oktober 2020) of niet meer van kracht (o.a. het verbod op straat-, wijk- of 
buurtfeesten).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, teneinde bij te dragen aan de uitrol van het zomerplan 
en de terugkeer naar een normaler leven, en gelet op de verbetering in de cijfers betreffende de 
besmettingen en de ziekenhuisopnames, de opheffing van de actueel nog van kracht zijnde 
maatregelen aan de gemeenteraad goed te keuren.

Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 § 2, 5° en 7°.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.  
Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2021 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken, en zijn latere wijzigingen waaronder 
deze van 7 mei 2021.

Argumentatie
Teneinde bij te dragen aan de uitrol van het zomerplan en de terugkeer naar een normaler 
leven, en gelet op de verbetering in de cijfers betreffende de besmettingen en de 
ziekenhuisopnames, kunnen de momenteel nog van kracht zijnde maatregelen opgeheven 
worden. Het betreft o.a. de maatregelen omtrent het verplicht dragen van een mondmasker op 
een aantal pleinen en in een aantal straten in het stadscentrum, op de parkings die verbonden 
zijn aan winkels of winkelcentra en in de gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen, 
en het verbod op het nuttigen van drank en/of voeding door bezoekers aan winkelcentra binnen 
in deze winkelcentra en op de parkings die aan de winkelcentra zijn verbonden.
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Waakzaamheid blijft echter geboden. Er moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw snel 
verslechtert. Er moet voor gezorgd worden dat de inspanningen van de gehele bevolking en van 
alle betrokken sectoren, met inbegrip van de economische en de gezondheidssector, niet teniet 
worden gedaan.

Zo wordt vooreerst een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van 
solidariteit van elke burger om de social distancing na te leven en om alle 
gezondheidsaanbevelingen toe te passen.

De hogere overheden hebben een aantal maatregelen opgelegd die zijn ingegeven om het 
aantal festiviteiten, ontmoetingen en het gebruik van alcohol in de openbare ruimte onder 
omstandigheden waarin de maatregelen betreffende de social distancing of het dragen van 
mondmaskers niet worden toegepast, te vermijden. Immers draagt deze beperking bij tot een 
vermindering van het aantal besmettingen en van de snelheid waarmee het virus wordt 
overgedragen. 

Alle beperkingen die immers worden opgelegd zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de 
situatie betreffende de coronapandemie opnieuw snel verslechtert, met alle gevolgen van dien. 
De lokale overheden hebben de mogelijkheid om, rekening houdend met de epidemiologische 
toestand op hun grondgebied, strengere maatregelen te nemen voor zover die proportioneel en 
in de tijd beperkt zijn.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2020 betreffende bijkomende maatregelen 
ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19: bekrachtiging van diverse 
politieverordeningen, genomen door de burgemeester, zoals gewijzigd door artikel 2 van het 
besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2020, op te heffen.

Artikel 2
artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2020 betreffende bijkomende 
maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19: bekrachtiging van 
de politieverordening, genomen door de burgemeester op 28 oktober 2020, op te heffen.

Artikel 3
artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2020 betreffende bijkomende 
maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19: bekrachtiging van 
de politieverordening, genomen door de burgemeester op 6 november 2020, op te heffen.
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


