STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 9 APRIL 2020.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Besloten Zitting
1. ORGANISATIE DIGITALE GEMEENTERAAD NAAR AANLEIDING VAN DE CORONACRISIS.
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 en 285 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 28 maart 2019 houdende goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de gemeenteraad;
Overwegende dat sinds februari 2020 het coronavirus is uitgebroken in België;
Overwegende dat door de nationale veiligheidsraad dd. 10 maart 2020, dd. 12 maart 2020 en dd.
17 maart 2020 ingrijpende maatregelen werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in
te dijken;
Overwegende dat het tijdelijk verboden is om in groep samen te komen; dat om deze reden werd
beslist om de gemeenteraden digitaal te organiseren zolang de coronacrisis nog blijft aanhouden;
Overwegende dat gedurende die periode de gemeenteraden worden georganiseerd zoals bepaald
in dit reglement;
BESLUIT:

19 JA, 1 NEEN (Eddy Louwie ), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Wim Demeester ):

Art.1.

In afwijking op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de zittingen van de
gemeenteraad gedurende de coronacrisis op digitale wijze gehouden en op de wijze zoals
bepaald in dit reglement.

Art.2.

De raadsleden krijgen uiterlijk 7 dagen voor de deadline waarop de stemmen moeten zijn
uitgebracht per mail een link toegestuurd die leidt naar een webplatform waarop alle
agendapunten inclusief het ontwerp van besluit vermeld staan.

Art.3.

In de mail vermeld onder artikel 2 wordt de deadline vermeld tegen wanneer het raadslid zijn
stem moet uitgebracht hebben. Het raadslid kan zijn stem uitbrengen vanaf het ontvangen
van de link tot het moment van de deadline.
Het uitbrengen van een JA- stem gebeurt door bij ‘standpunt’ het vinkje aan te vinken

Het uitbrengen van een NEEN-stem gebeurt door bij ‘standpunt’ op ‘commentaar’ te klikken en
in het ‘commentaarveld’ NEEN of ONTHOUDING te typen en op ‘Bewaren’ te klikken.
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Art.4.

Een raadslid dat over geen enkel punt van de digitale zitting een stem heeft uitgebracht wordt
geacht voor de volledige zitting afwezig te zijn. Een raadslid dat voor één of een aantal punten
geen stem heeft uitgebracht wordt geacht voor deze punten afwezig te zijn.

Art.5.

Er wordt voor de digitale zittingen geen zittingsverslag opgemaakt.

Art.6.

Algemene vragen van raadsleden aan de leden van het college van burgemeester en
schepenen (‘vragenuurtje’) worden niet in de digitale zitting van de gemeenteraad behandeld.
Deze kunnen per mail worden overgemaakt aan de algemeen directeur die zorgt voor de
afhandeling ervan.

Art.7.

Vragen over agendapunten worden eveneens aan de algemeen directeur overgemaakt. Het
antwoord op dergelijke vragen wordt aan alle raadsleden toegestuurd per mail.

Art.8.

Kennis van dit besluit te geven aan de gemeenteraadsleden, de dienst secretarie en aan de
algemeen directeur.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips

De Algemeen Directeur

Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Nieuwpoort, 9 april 2020

Benoit Willaert

Rik Lips
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