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Gemeente- en OCMW-raad van 23 maart
zonder publiek en met beperkte agenda

De gemeenteraad zal uitzonderlijk ook plaatsvinden in de grote Pacificatiezaal om meer
afstand te kunnen creëren tussen de aanwezigen.
Gisterenavond vond een spoedoverleg plaats van het bureau om de impact van de
maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus op
eerstkomende gemeente- en OCMW-raad en de commissies te bespreken. Het
bureau bestaat uit de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad, samen
met alle fractievoorzitters en de burgemeester. Er werd de weloverwogen
beslissing genomen om de vergaderingen te laten doorgaan met een agenda
beperkt tot het strikt noodzakelijke en zonder aanwezigheid van publiek.

De beslissing werd unaniem genomen dat de gemeente- en OCMW-raad moeten doorgaan
gezien het feit dat een aantal beslissingen die voorliggen geen uitstel toelaten. Verschillende
dossiers zijn gebonden aan termijnen, of een uitstel kan de continuïteit van de dienstverlening
in het gedrang brengen. De fractievoorzitters engageren zich bovendien om hun tussenkomsten
te beperken en politieke tussenkomsten en debatten te bewaren voor de eerstvolgende
gemeenteraad die in normale omstandigheden opnieuw kan samenkomen.
De beslissingen die het bureau nam, liggen in de lijn van het advies van het Agentschap
Binnenlands Bestuur hieromtrent. Aan de burgemeester zal gevraagd worden maatregelen te
treffen wat betreft het verbod op de aanwezigheid van publiek tijdens de zittingen van de
gemeente- en OCMW-raad en de gemeenteraadscommissies.
Volgende afspraken werden gemaakt.
De vergadering van de gemeenteraad zal doorgaan in de Pacificatiezaal van het stadhuis. Bij
de opstelling wordt er rekening mee gehouden dat er zowel tussen de raadsleden als tussen
de leden van het college voldoende afstand is;
Enkel personeel dat strikt noodzakelijk is voor de goede werking van de raad zal aanwezig
zijn op de zitting. Er wordt geen publiek toegelaten;
Een beperkte vertegenwoordiging van de pers wordt toegelaten tijdens de vergadering;
De agenda van de raad zal worden uitgedund in die zin dat zal worden bekeken welke punten
er kunnen uitgesteld worden naar volgende maand. Een voorstel van uitgedunde agenda
wordt voorgelegd aan het bureau van 18 maart 2020. De laatste versie van de agenda is
steeds te vinden via de raadpleegomgeving van eBesluitvorming;
De ingediende interpellaties en voorstellen van raadsbesluit worden verdaagd;
Het vragenuurtje wordt geannuleerd;
Voor wat de gemeenteraadscommissies Algemene Zaken, Financiën, Burgerzaken (AFB) en
Milieu, Personeel en FM (MPF) betreffen, worden de beleidsnota’s en de toelichtingen
geschrapt. Ter zitting zullen de mondelinge vragen van de raadsleden worden overlopen en
omgezet worden in schriftelijke vragen of uitgesteld worden naar de volgende commissies;
De overlegcommissie van 18 maart 2020 wordt geannuleerd.

Mocht de komende dagen blijken dat het noodzakelijk is om de hogervermelde afspraken bij te
sturen, zal hierover uiteraard opnieuw worden gecommuniceerd.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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