Ninove, 18 maart 2020

Bijeenroeping van de gemeenteraad

Geachte mevrouw
Geachte heer
De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de volgende vergadering van de gemeenteraad.
De virtuele vergadering heeft plaats op 26 maart 2020 om 19 u 30 in de gemeenteraadszaal van
het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
1

Virtuele zitting gemeente- en OCMW-raad 26 maart 2020 - goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad
In het belang van de openbare orde en de afgekondigde maatregelen in het kader van de
bestrijding van het COVID-19/Coronavirus, beslist de gemeente- en OCMW-raad om de zitting van
26 maart 2020 uitzonderlijk in virtuele zitting te laten doorgaan, conform art. 28 § 2 van het
decreet lokaal bestuur.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 28 § 2
Gelet op artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet;

Feiten en context
Overwegende dat het tot de taak en de bevoegdheid van de gemeente behoort om passende
maatregelen te nemen op epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich
meebrengt, te voorkomen;
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Gelet op artikel 28 van het decreet lokaal bestuur, dat stelt dat de zittingen van de gemeenteraad
in beginsel openbaar zijn, behalve als de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden
en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de
openbare orde;
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 maart 2020;
Overwegende dat ingevolge van deze beslissing een virtuele vergadering kan georganiseerd
worden;
Overwegende dat tijdens deze virtuele, besloten zitting enkel hoogdringende punten kunnen
geagendeerd worden die geen verder uitstel verdragen;
Overwegende dat deze hoogdringende agendapunten de volgende zijn:
1.
2.

Virtuele zitting gemeente- en OCMW-raad 26 maart 2020 – goedkeuring
Politie - begroting 2020 - verlenging voorlopige twaalfden

Overwegende dat ervoor gekozen wordt om enkel fysiek te vergaderen met de fractieleiders en de
algemeen directeur de individuele leden zal contacteren om het stemgedrag te noteren voor die
punten waarover gestemd moet worden;
Overwegende dat de andere gemeenteraadsleden de zitting zullen kunnen volgen via livestream;

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad beslist tot het beslissen in virtuele vergadering van de volgende agendapunten:
1.
Virtuele zitting gemeente- en OCMW-raad 26 maart 2020 – goedkeuring
2.
Politie - begroting 2020 - verlenging voorlopige twaalfden
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Politie
2.

Politie - begroting 2020 - verlenging voorlopige twaalfden

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om voor 2020 voor de politiezone de voorlopige twaalfden te
verlengen met 2 voorlopige twaalfden.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van
de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones;
Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

Feiten en context
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2019 houdende de goedkeuring van
drie voorlopige twaalfden voor het boekjaar 2020;
Gelet op de mail van 20 februari 2020 van de toezichthoudende overheid waarin gesteld wordt dat,
volgens artikel 9 ARPC, de begrotingsrekening door de raad dient goedgekeurd te zijn alvorens de
resultaten ervan in de begroting kunnen ingebracht worden;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 inhoudelijk klaar is maar niet tijdig aan de raadsleden kon
worden bezorgd om te behandelen op de raadszitting van 26 maart 2020;
Overwegende dat het ontwerp van begroting 2020 voor wat betreft de gewone dienst inhoudelijk
klaar is, maar dat het ontwerp van de buitengewone dienst nog niet gefinaliseerd is;
Overwegende dat het twijfelachtig is of het ontwerp van begroting tijdig aan de raadsleden kan
worden bezorgd om behandeld te worden op de raadszitting van 23 april 2020;
Overwegende dat het daarom wenselijk is om te werken met nog twee voorlopige twaalfden voor
het boekjaar 2020;

Adviezen
Om de gewone werking van de politie niet in het gedrang te brengen, is het aangewezen om de
voorlopige twaalfden te verlengen;

Besluit

Enig artikel
De gemeenteraad keurt de werking met twee voorlopige twaalfden goed en dit tot de goedkeuring
van de politiebegroting 2020.
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