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BESLUIT BURGEMEESTER  

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in de gemeente Assenede.  

Op 13.03.2020 werd een ministerieel besluit genomen houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. De lokale besturen 

ontvingen op dezelfde dag een toelichting over de toepassing en interpretatie van de maatregelen 

vanuit het nationaal crisiscentrum en de Vlaamse Regering.  

In deze toelichting staat “Vanaf het moment dat dit MB van kracht gaat, dienen alle andere 

besluiten, genomen door gouverneurs en burgemeesters, te worden ingetrokken.” En verder 

“Burgemeesters maken samen met de algemeen directeur de afweging welke essentiële 

bedrijfsprocessen het lokaal bestuur moet blijven garanderen, bv. veiligheid, kinderopvang, de 

huisvuilophaling, het containerpark, zorg voor ouderen (ook sociale maatregelen).” 

Bij besluit burgemeester werden reeds op 12.03.2020 een aantal bijkomende maatregelen genomen: 

- Voor onbepaalde duur aflassen van alle publieke samenkomsten, activiteiten en evenementen 

die door het gemeentebestuur en het OCMW worden georganiseerd.  

- Advies aan derden die samenkomsten, activiteiten en evenementen organiseren om deze te 

annuleren en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. 

- Opdracht voor het OCMW om gebruikers van het sociaal restaurant die dit wensen een 

maaltijd aan huis te bezorgen en huisbezoeken te organiseren bij de meest kwetsbare 

groepen. 

Na afkondiging van het ministerieel besluit en de toelichting vanuit de Vlaamse overheid is het 

aangewezen het besluit burgemeester van 12.03.2020 in te trekken omdat het gedeeltelijk 

achterhaald is. De burgemeester moet in samenspraak met de algemeen directeur wel bepalen 

welke essentiële bedrijfsprocessen het lokaal bestuur moet blijven garanderen. Daarom is het 

aangewezen om binnen het kader van het ministerieel besluit een aantal bijkomende maatregelen te 

nemen. Deze maatregelen zijn besproken op de crisiscel corona van de gemeente Assenede op 

14.03.2020. 

Op basis van de gemeentewet, artikel 135 §2 5de lid, kan de burgemeester passende maatregelen 

nemen om rampen en plagen, zoals oa. brand, epidemiën en epizoötiën te voorkomen en de nodige 

hulp verstrekken om ze te doen ophouden.  

De burgemeester beslist om bij hoogdringendheid een aantal bijkomende maatregelen te nemen om 

de verspreiding van het coronavirus te voorkomen waarbij de eerste focus ligt op het beschermen 

van mensen die de grootste risico’s lopen. Dit zijn de kwetsbare groepen en vooral de ouderen. 

 

 

 



BESLUIT  

Artikel 1  

Het besluit burgemeester ‘Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in de gemeente 

Assenede’ van 12.03.2020 wordt ingetrokken en vervangen door dit nieuwe besluit.  

Art. 2  

De periode van verbod voor activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, 

sportieve en recreatieve aard, vastgelegd in het ministerieel besluit tot 03.04.2020 wordt voor 

activiteiten die de gemeente zelf organiseert  verlengd tot 19.04.2020. Dat geldt ook voor recepties 

en vieringen die de gemeente organiseert en het bezoeken van jubilarissen. 

Art. 3  

Alle gemeentelijke gebouwen, behalve de gebouwen voor kinderopvang, sluiten de deuren. Er wordt 

enkel nog op afspraak gewerkt. Deze maatregel geldt voorlopig tot 03.04.2019 conform het 

ministerieel besluit. 

Art. 4 

Het OCMW zal bejaarden en kwetsbare groepen die dit wensen een maaltijd thuis bezorgen voor 
zover dit logistiek te organiseren is. Zij organiseren tevens huisbezoeken bij de meest kwetsbare 
groepen.  

Art. 5 

De gemeente zal voor bejaarden vanaf 70 jaar een boodschappendienst organiseren. 

Art. 6 

Om een vlotte en kwaliteitsvolle dienstverlening te blijven garanderen kan voor het gemeente- en 

OCMW-personeel gedurende de coronacrisis tijdelijk afgeweken worden van bestaande 

arbeidsreglementering. Dit gebeurt na overleg met burgemeester, algemeen directeur en 

diensthoofd personeel. 

 
 
 
Opgemaakt te Assenede, op 14.03.2020  
 
 
 
 
 

 
 

De Burgemeester,  
 

Philippe De Coninck 


