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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID - EXTRA MAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS COVID-19

GEZONDHEIDSCONTEXT 

Sinds 13 maart 2020 is de federale fase van het rampenplan afgekondigd in het kader van het 
coronavirus COVID-19. De federale overheid nam verregaande maatregelen om de verspreiding van 
het virus te beperken. Sinds mei 2020 werden deze maatregelen gaandeweg versoepeld. Sinds juli  is 
er een nieuwe opflakkering in de besmettingsgraad in heel het land en in specifieke regio’s.  In 
september 2020 kenden de besmettingscijfers opnieuw een sterke stijging. Om hierop een antwoord 
te kunnen bieden werden zowel federaal als regionaal nieuwe maatregelen van kracht en krijgen de 
lokale besturen de mogelijkheid om in te grijpen op gemeentelijk niveau. 

De incidentiecijfers in de provincie Oost-Vlaanderen stijgen zeer snel. De ziekenhuizen stevenen op 
korte termijn af op het bereiken van hun maximumcapaciteit voor het opnemen van COVID-
patiënten.  Het aantal patiënten dat opgenomen wordt is immers veel hoger dan het aantal 
patiënten dat het ziekenhuis verlaat. De afdelingen intensieve zorgen dreigen te crashen.

Specifiek voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem kan verwezen worden naar deze cijfers…

- Het aantal besmettingen in de voorbije week, omgerekend naar een verhouding per 100.000 
inwoners bedraagt meer dan 900. Dit is veel hoger dan het ooit geweest is in de eerste golf 
en bedraagt momenteel het hoogste incidentiecijfer van de provincie Oost-Vlaanderen.

- In de WZC’s van de gemeenten Herzele, Sint-Lievens-Houtem en de stad Zottegem is er al 
een uitbraak genoteerd.

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen roept in haar brief aan de burgemeesters van 2 
november 2020 op om ‘zo voorzichtig mogelijk om te springen omwille van de dringende situatie, om 
na te gaan of er in de gemeenten bijkomende maatregelen dienen genomen te worden.’ 

Deze bijkomende maatregelen zijn gericht op twee domeinen:

a) Vooreerst de ‘activiteiten van -13 jarigen’.  Sommige jeugd-, sport- , sociale of culturele 
activiteiten zijn op basis van het Ministerieel besluit van 28 oktober (M.B. houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coranavirus COVID-19 te beperken, zoals 
laatst geregeld door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020) onder bepaalde 
voorwaarden nog mogelijk. Uit wetenschappelijk advies blijkt hier grote bezorgdheid over. 
Ook via deze jonge personen is nog transmissie van het virus mogelijk en dit gebeurt ook 
werkelijk, zeker als de groepssamenstelling varieert in de tijd. Een effectieve preventie-
aanpak moet dus ook hier op werken, anders riskeert dit onafgedekt risico het effect van 
heel veel andere maatregelen die wel in het Ministerieel besluit zijn opgenomen, te 
ondergraven. 



b) De regeling van ‘allerlei activiteiten van afhaling, take-away of thuisbezorging’. In het 
Ministerieel besluit is dit toegelaten voor de horecasector en de specifieke inrichtingen , 
maar heel veel verenigingen organiseren nu ook activiteiten in deze in, meestal om het 
wegvallen van inkomsten door het verbod op eetfestijnen te compenseren. Omdat het in de 
praktijk onmogelijk lijkt om dit soort activiteiten op een veilige manier en met respect voor 
het verbod op samenscholing te organiseren, is ook hier een effectieve preventie-aanpak en 
aanvullend  optreden ten opzichte van de bepalingen van het Ministerieel besluit op zijn 
plaats. Dit is ook te rechtvaardigen vanuit een solidaire houding ten aanzien van de lokale 
handelaars, die prioritaire ondersteuning moeten hebben. In dit verband heeft de 
Gouverneur op 4 november 2020 zelf nu een politiebesluit genomen betreffende 
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus, waarbij de occasionele 
verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals alle 
handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen worden verboden vanaf 09 
november tot 13 december 2020. 

BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE CONTEXT

Decreet Lokaal Bestuur artikel 63.

Nieuwe Gemeentewet, art. 133, art. 134, art. 135 §2, 5° 

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het bijzonder artikel 27,§1:

“Art. 27 - §1. De lokale overheden en de overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

De bevoegde lokale overheden kunnen, in overleg met de bevoegde overheden van de 
gefedereerde entiteiten, aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze 
voorzien in dit besluit. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.

(…)

De burgemeester is verantwoordelijke voor de organisatie van de mondelinge en visuele 
communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn 
gemeente.

(…) “

Het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken.

Het Koninklijk Besluit noodplanning van 22 mei 2019

Ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van minister P. De Crem inzake het beheer van de federale 
fase en de uitvoering van lokale maatregelen

De FAQ van het crisiscentrum van 02 november 2020.

De brief van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 02 november 2020, met de vraag 
om na te gaan of er in de gemeente bijkomende maatregelen dienen genomen te worden, in het 
bijzonder voor de activiteiten van de -13 jarigen. 

Het politiebesluit van de Gouverneur van 4 november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in 
de strijd tegen het COVID-19 virus, waarbij de occasionele verkopen met een niet-commercieel 
karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering 
van deze verkopen worden verboden vanaf 09 november tot 13 december 2020. 



MOTIVATIE EN KOPPELING AAN HET HOGER BELEID

Het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 kent een fluctuerend verloop. Een tweede  
besmettingsgolf diende zich aan sinds half juli 2020 en nam in omvang toe sinds september. De 
lokale besmettingscijfers worden sinds het begin van de coronacrisis nauwlettend opgevolgd. In heel 
Vlaanderen en ook in onze regio stijgen de cijfers.

Op 14 oktober 2020 besliste de bevoegde minister tot het overgaan naar code oranje voor sport. Dit 
houdt in dat de kleedkamers en douches niet langer gebruikt mogen worden.

Op 16 oktober, 23 oktober 2020 en 30 oktober 2020 besliste het Federaal Overlegcomité tot het 
nemen van strengere maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus.  

Op 27 oktober 2020 besliste de Vlaamse Regering tot het nemen van bijkomende strengere 
maatregelen. Evenementen zijn verboden, cultuurhuizen moeten dicht, indooractiviteiten inzake 
vrije tijd zoals binnenspeeltuinen, zwembaden, fitnesscentra, wellness en sauna’s… kunnen niet meer 
plaatsvinden enz.. Deze maatregelen werden mee opgenomen in het Ministerieel besluit van 1 
november 2020.

De verstrengde maatregelen hebben tot doel om zo weinig mogelijk in contact te komen met andere 
personen. Experts dringen erop aan om het aantal contacten tot bijna nul te herleiden om een 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Evenementen, sportactiviteiten, culturele 
activiteiten en jeugdactiviteiten brengen meestal een grotere toeloop van mensen met zich mee die 
een besmettingshaard tot gevolg kunnen hebben. Ook de groep van -13-jarigen kunnen voor deze 
besmettingshaard zorgen. Deze groep wordt meestal begeleid door volwassenen.

Voor take-away activiteiten is er een algemene regel dat deze bij voorkeur worden georganiseerd 
door professionelen.  De toelating die hiervoor voorzien is in artikel 6 van voornoemd MB van 28 
oktober 2020 heeft het over ‘inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en 
drankgelegenheden’. Dit is een economische kwalificatie die gekoppeld is aan een professionele 
uitbating en die zich moeilijk laat verstaan met occasionele organisaties op andere plaatsen voor 
grotere groepen. 

Op 4 november 2020 heeft de gouverneur in dit verband een politiebesluit genomen betreffende 
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus, waarbij de occasionele verkopen met 
een niet-commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals alle handelingen ter 
(voor)bereiding en levering van deze verkopen worden verboden vanaf 09 november tot 13 
december 2020. De volledige tekst van dit besluit is te vinden op de website van de 
provinciegouverneur:

https://gouverneuroost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/11/20201104_politiebesluit 
gouverneurOVL_aanvullende-maatregelen-in-de-strijden-tegen-het-COVID-19-virus.pdf

De burgemeester en lokale besturen kunnen op hun grondgebied maatregelen treffen op basis van 
artikel 27 van het MB van 28 oktober 2020  die verder gaan dan de nationale en Vlaamse 
maatregelen. 

De huisartsenkring en het COVID-19-team van Panacea dringen in een e-mail van 26 oktober 2020 
aan op het nemen van drastische maatregelen.

In een zitting van de intergemeentelijke veiligheidscel Zottegem – Herzele - Sint-Lievens-Houtem, die 
geregeld samenkomt om het veiligheidsbeleid binnen de gelijknamige politiezone te bespreken , 
worden strengere maatregelen voorgesteld inzake evenementen, sport en vrijetijdsbeleving. De 
gemeenten van deze politiezone zullen uniforme maatregelen treffen. Noodopvang voor de kinderen 
waarvan de ouders in de essentiële sectoren werken, zal georganiseerd worden.

De maatregelen worden genomen om trachten mensenlevens te redden en ervoor te zorgen dat de 
zorgverleners niet overbelast geraken.

https://gouverneuroost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/11/20201104_politiebesluit%20gouverneurOVL_aanvullende-maatregelen-in-de-strijden-tegen-het-COVID-19-virus.pdf
https://gouverneuroost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/11/20201104_politiebesluit%20gouverneurOVL_aanvullende-maatregelen-in-de-strijden-tegen-het-COVID-19-virus.pdf


Het geringste uitstel van het nemen van deze maatregelen kan een ernstig gevaar betekenen voor de 
openbare gezondheid waardoor het treffen van een politieverordening door de gemeenteraad niet 
kan worden afgewacht.

Deze maatregelen werden overlegd in de gemeentelijke en intergemeentelijk veiligheidscel, in de 
Taskforce waar de fractievoorzitters van alle gemeentelijke politieke partijen in vertegenwoordigd 
zijn en in het College van burgemeester en schepenen.

BESLUIT

Artikel 1:  Om reden van handhaving en preventie van de volksgezondheid kondigt de burgemeester, 
bovenop de verbodsbepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, de volgende 
maatregelen af: 

 In het algemeen worden alle private en publieke groepsactiviteiten en evenementen van 
culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, met 
inbegrip van kunstonderwijs, schooluitstappen en de activiteiten in het kader van 
jeugdbewegingen op het grondgebied van de gemeente …. verboden voor alle leeftijden.

 Binnensport. Alle indoor-sportinrichtingen of delen van inrichtingen, zowel private als publieke,  
worden gesloten voor alle leeftijden, behalve voor onderwijsactiviteiten en voor de 
Buitenschoolse Kinderopvang of noodopvang.

 Buitensport.  Professionele outdoor-sportactiviteiten zijn nog toegelaten alsook niet-
professionele outdoor-sportactiviteiten die geen sportwedstrijden of sporttrainingen zijn en  
individueel of met maximaal vier personen worden beoefend volgens de regels voor 
samenscholingen en rekening houdend met de sociale afstanden. Niet-professionele 
groepssporten met meer dan vier personen en niet-professionele contactsporten ook met 
minder dan vier personen  (bv. basketbal, voetbal,…)  zijn bijgevolg outdoor niet meer toegelaten 
en dus verboden.  

 Alle indoor cultuurinfrastructuur, cultuurinrichtingen of delen van inrichtingen met een openbaar 
karakter (waaronder CC De Fabriek, de Garage, jeugdhuis Reflex, ’t Kerksken...  ), openbare en 
private feestzalen, parochiezalen en soortgelijke inrichtingen zijn gesloten voor alle activiteiten 
met uitzondering van Buitenschoolse Kinderopvang en noodopvang volgens de geldende 
bepalingen. 

 De gemeentelijke bibliotheek is gesloten voor het publiek, maar organiseert  zich in afhaal-
modus en promoot deze service

 Occasionele verkopen: de zelfde maatregelen die door de Gouverneur bij politiebesluit van 4 
november 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus met 
ingang van 09  november 2020  werden genomen inzake het verbieden van occasionele verkopen 
met een niet-commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals het verbieden 
van alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen, worden op het 
grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem ingevoerd voor de periode van 5 november 
tot en met 8 november 2020.  Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op:

o De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn oor de 
bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, 
zoals opgesomd in de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

o Bedelingen en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire 
organisaties uitsluitend in kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties 
na voorafgaandelijke goedkeuring door de lokale overheid, in zoverre deze niet in strijd 



zijn met het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen, 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het 
Ministerieel Besluit van 01 november 2020.

o Verkopen die (voor)bereid worden door een professionele aanbieder en die afgehaald 
worden bij of geleverd worden door een professionele aanbieder, onverminderd de 
bepalingen van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen, om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd 
door het Ministerieel Besluit van 01 november 2020 en mits het respecteren van alle 
geldende regels en protocollen.

Artikel 2: Deze maatregelen gaan in op  donderdag 5 november 2020 en gelden tot en met 13 
december 2020. Indien in deze periode de incidentie-cijfers in onze gemeente en de 
ziekenhuisopnames in onze streek sterk dalen, kan deze periode ingekort worden door middel van 
een nieuw burgemeestersbesluit of kunnen sommige van de maatregelen van artikel 1 gemilderd 
worden.

Artikel 3: Overtredingen van onderhavig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met straffen 
voorzien in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De overheden 
van de bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De politie staat in voor het 
toezicht en handhaving van dit besluit.

Artikel 4: Het besluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 inzake extra maatregelen in de strijd 
tegen het Coronavirus Covid-19 wordt opgeheven.

Artikel 5: Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.

Artikel 6: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de geldende wettelijke en decretale 
bepalingen.

Artikel 7: Dit besluit wordt overgemaakt aan de korpschef van de lokale politie, de Gouverneur van 
de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse gezondheidsinspecteur, de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg en de politierechtbank en de huisartsenkring Panacea.

Artikel 8: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door het indienen van een 
verzoekschrift bij de afdeling Bestuursrechtspraak van  Raad van State binnen de zestig (60 ) dagen 
na publicatie van dit besluit op de gemeentelijke website. Het ondertekend verzoekschrift kan per 
aangetekende zending aan de griffie van de  Raad van State: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel 
worden gericht  of via https://eproadmin.raadvst-consetat.be/). 

Lieven Latoir
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Voor kennisname
Lieven Latoir Tom Hofman
Burgemeester Algemeen directeur
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