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Voorgeschiedenis
•

13 maart 2020: opstart van federale maatregelen ter beperking van de verspreiding
van het coronavirus in België

Feiten en context
Het coronavirus en de maatregelen ter beperking van de verspreiding ervan hebben ons
gedwongen om de werking van het bestuur en van alle diensten bij te sturen.
Er zijn sinds 13 maart 2020 al verscheidene initiatieven genomen en ook nu, meer dan een
maand later zijn er nog wekelijks verschillende maatregelen die we treffen en initiatieven
die we opstarten of ondersteunen.
De ideeën worden behandeld door een interne werkgroep, sommige ervan zijn dringend,
waardoor een behandeling door het college zou leiden tot onnodige vertraging. Na analyse
en beoordeling wordt een advies geformuleerd aan de burgemeester.
De uitvoering start meteen na akkoord van de burgemeester.
Juridische gronden
/
Advies
/
Argumentatie
Het is belangrijk om in corona-tijden kort op de bal te spelen, maar eveneens om de
gemeenteraad
op
de
hoogte
te
brengen
van
de
lokale
aanpak.
Aangezien we meermaals per week moeten bijsturen of nieuwe maatregelen moeten
treffen, zal er pas op vrijdag 24 april 2020 een overzicht overgemaakt worden van de
acties die het college heeft ondernomen in het kader van de corona-crisis. De raadsleden
ontvangen zodoende de laatste bijgewerkte versie.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van alle acties ondernomen door het bestuur in het kader van de
beperking van de verspreiding van het coronavirus.
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