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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
van maandag 1 februari2021

Tiideliike politieverordeninq - Biikomende maatreqelen om de verdere
verspreiding van het corona-virus teqen te gaan - Aanpassinq n.a.v.
buitenschoolse activiteiten voor kinderen en ionqeren tot en met 18 iaar
De burgemeester
Juridische qrond
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 134 $1 en
135 $2 5";
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van22 december 2017, in het bijzonder
artikel 63, met latere wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;

GeÍet op de wet van 29

juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motiveringsplicht van

bestuurshandelingen, met latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, in het bijzonder op de artikelen 4
en 11;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met in het bijzonder artikel
187;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale
fase betreífende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op het ministerieel schrijven van minister Pieter De Crem van 24 juli 2020 inzake het
beheer van de federale fase en de uitvoering van lokale maatregelen;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met wijzigingen van 1 en
28 november 2020 en 1 1 , 19,20,21 en 24 december 2020, 12, 14 en 26 en 29 januari 2021;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 23 juli 2020, waarbij bijkomende
coronamaatregelen in Temse werden getroffen;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 21 oktober 2020, waarbij beslist werd om de
gemeenteraad (en eventuele commissievergaderingen) en de raad voor maatschappelijk
welzijn digitaal te organiseren en de openbaarheid te garanderen via audiovisuele livestream;

Gelet op het besluit van de burgemeester van 12 januari 2021, waarbij de bijkomende
maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan verlengd werden
voor onbepaalde duur;
Feiten, context en arqumentatie
Ovenruegende dat de gemeenten krachtens artikel 135 52 van de nieuwe gemeentewet de
specifieke opdracht hebben te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie,
met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen
en plaatsen en in openbare gebouwen;

Overwegende dat het tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort tot het nemen
van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19virus met zich meebrengt, te voorkomen;

dat de Vlaamse regering op dinsdag 27 oktober 2020 een aantal
coronamaatregelen heeft uitgevaardigd, waarmee zti onder meer de georganiseerde
vrijetijdsbesteding aan banden legt;
Gelet op het ministerieel besluit van29 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, waarin wordt bepaald dat:
- georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen plaatsvinden in
een groep van maximaal 10 (exclusief begeleiding) en liefst buiten; in de
krokusvakantie mogen activiteiten plaatsvinden in groepen van maximaal25
- georganiseerde activiteiten voor jongeren van 13 tot en met 18 iaar mogen
plaatsvinden in een groep van maximaal 10 (exclusief begeleiding)en enkel buiten
- kinderen en jongeren gevraagd wordt om te kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of
hobby; om zo het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel
mogelijk te beperken;
Ovenrr,regende

Overwegende dat deze nieuwe regels ingaan op 1 februari 2021;
Overwegende dat als gevolg van het ministerieel besluit van 29 januari 2021 ook het besluit
van de burgemeester van 12 januari 2021 dient aangepast te worden aan de maatregelen
voor buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, met latere wijzigingen, de
burgemeester machtigt om onder bepaalde voorwaarden bijkomende maatregelen op te
leggen;
Ovenruegende dat de burgemeester krachtens artikel 134 51 van de nieuwe gemeentewet
bevoegd is om in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, politieverordeningen te maken, onder
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van
de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden;
Ovenrrregende
gemeenteraad;

dat deze verordening moet bekrachtigd worden door de eerstvolgende

BESLIST:

Art

1

:

Het besluit van de burgemeester van 12 januari 2021 - als gevolg van het ministerieel
besluit van 29 januari 2021 - aan te passen aan de maatregelen voor buitenschoolse
activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.

Art.2: Alle evenementen en groepsactiviteiten (van meer dan 4 personen) op het
grondgebied van Temse, zowel georganiseerd door het Lokaal Bestuur als door
privépersonen of verenigingen, worden verboden tot de opheffing van dit besluit. Er
geldt een uitzondering voor:
- activiteiten georganiseerd in schoolverband of onderwijsgerelateerd, voor zovet
toegelaten binnen het ministerieel besluit van 28 oktober jl. met latere wijzigingen
en de geldende Protocollen.
- georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12iaar, die plaatsvinden in een
groep van maximaal 10 (exclusief begeleiding) en liefst buiten; in de krokusvakantie
mogen activiteiten plaatsvinden in groepen van maximaal 25.
- georganiseerde activiteiten voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar, die plaatsvinden
in een groep van maximaal 10 (exclusief begeleiding) en enkel buiten.

Kinderen en jongeren wordt gevraagd om te kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of
hobby, om zo het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel
mogelijk te beperken.

Art 3.

De indoor sport-, jeugd- en socio-culturele infrastructuur van gemeente, OCMW en
AGB wordt gesloten en niet ter beschikking gesteld voor activiteiten van verenigingen
en particulieren tot de opheffing van dit besluit. Er geldt een uitzondering voor:
- de organisatie van bloedinzameling en gezondheidsgerelateerde activiteiten.
- activiteiten georganiseerd in schoolverband of ondenvijsgerelateerd, voor zovet
toegelaten binnen het ministerieel besluit van 28 oktober jl. met latere wijzigingen
en de geldende protocollen.
- de gemeentelijke tentoonstellingsruimten.
- indoor georganiseerde activiteiten voor kinderen tot en met 12jaar in een groep van
maximum 10 personen (exclusief begeleiding), zoals bepaald in het ministerieel
besluit van 2Soktober jl. met latere wijzigingen en de geldende protocollen.
Buitenspelen en -sporten wordt aangeraden. ln de krokusvakantie mogen
activiteiten plaatsvinden in groepen van maximaal 25 personen.

Art 4:

De niet-naleving van deze bepalingen wordt bestraft met de straffen bepaald door de
artikelen 182 en 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Art 5:

De maatregelen kunnen te allen tijde door een beslissing van de burgemeester of de
hogere overheid aangepast of opgeheven worden.

Art 6:

Dit besluit wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in de artikelen 285 tot en met
287 van het decreet over het lokaal bestuur.

Art 7:

Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.

Art 8: Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden door binnen de 60 dagen na
ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in de dienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33,
1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Art

9:

Een aÍschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:

- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat
9000 Gent
- de Procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
- de griffie van de Politierechtbank te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas
- de korpschef van de politiezone Kruibeke-Temse.

Gedaan te Temse
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