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Besluit van de burgemeester van 31 juli 2020 tot algemeen verbod van publieke en private
evenementen met meer dan 10 personen (exclusief kinderen jonger dan 12 jaar) tot en met 31
augustus 2020 om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
BEVOEGDHEID
De burgemeester, op basis van:
- het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 63
- de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 133
REGELGEVING
Met toepassing van:
- het decreet op het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 2
- het decreet over het lokaal bestuur, onder meer ook artikel 285 en artikel 287
- de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 135, §2
- de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
- de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
- het koninklijk besluit van 19 april 2020 houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19

epidemie op het Belgisch grondgebied
- het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie
en het beheer van de coronacrisis COVID-19
- het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken

- het ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

- het ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

- het ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
DOCUMENTEN
1. Het aantal positief geteste inwoners per gemeente zoals weergegeven door Sciensano en te raadplegen via de
volgende link: https://datastudio.google,com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-03691 73148ab/page/giyUB
2, Het positief advies van 31 juli 2020 vanwege de federale diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen

3. Het positief advies van 30 juli 2020 vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid
FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE
Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag blijft stijgen en het aantal ziekenhuisopnames neemt nu ook
toe. De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 een aantal maatregelen uitgevaardigd om de heropleving van
het virus aan te pakken, Op 27 juli 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad deze maatregelen verstrengel. Er werd
onder andere beslist om vanaf 29 juli 2020:
- de sociale bubbel te beperken tot dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet
meer per individu
- niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten, alsook private recepties en banketten,te
beperken tot maximaal 10 personen.
Publieke evenementen zijn wel nog mogelijk, doch werden beperkt tot:
- evenementen zoals (1) burgerlijke huwelijken, (2) begrafenissen en crematies, andere dan de activiteiten bedoeld in
3°, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam, en (3) de collectieve uitoefening van de eredienst en de
collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook de activiteiten binnen een filosofischlevensbeschouwelijke vereniging, met telkens een maximum van 100 personen;
- evenementen binnen, met een publiek van maximum 100 personen;

- evenementen buiten, met een publiek van maximum 200 personen.
De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de
epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de
regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist. Voor evenementen die onder
toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette
herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend
met de epidemiologische evolutie.
Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. In
Oudenburg zijn de voorbije week vier personen positief getest op het coronavirus COVID-19. Geëxtrapoleerd naar
100.000 gaat het om 43 bevestigde gevallen. In Oudenburg is de alarmdrempel aldus overschreden en is het nodig om
bijkomende maatregelen te nemen.
Recentelijk werd aangetoond dat een substantieel aantal van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19
het gevolg is van feesten en evenementen waar veel personen samenkomen en waarbij tevens mensen nauw in
contact komen met elkaar en er verschillende generaties aanwezig zijn. Het is bijgevolg noodzakelijk om het aantal
personen waarmee men tegelijk mag samenkomen buiten het strikte gezinsverband in te perken om dit
besmettingsrisico terug te dringen.
Het naleven en het handhaven van de veiligheidsmaatregelen kunnen niet gegarandeerd worden wegens de drukke
zomerperiode (het groot aantal geplande evenementen, de verlofperiodes van het personeel bij de stedelijke en
politionele diensten,...), alsook wegens de overbevraging van de handhavingsdiensten. Gezien de overschrijding van de
alarmdrempel en het feit dat een groot aantal van de nieuwe besmettingen het gevolg zijn van evenementen waar veel
personen samenkomen, is het noodzakelijk om alle publieke en private evenementen met meer dan 10 personen
(exclusief kinderen jonger dan 12 jaar) te afgelasten, te annuleren of te verbieden tot en met 31 augustus 2020. Deze
maatregel geldt ongeacht of het evenement doorgaat op publiek of privaat domein.
Het lijkt niet nodig om deze maatregel ook toe te passen voor ambulante activiteiten, zoals markten en kermissen, of
voor sportactiviteiten, waarvoor reeds strengere maatregelen gelden en/of protocollen van toepassing zijn. Dit is ook
het geval voor de horecasector. Wel lijkt het opportuun om horeca-activiteiten die buiten het gebruikelijke aanbod
vallen (niet allen qua aard maar inzonderheid qua omvang) als evenement te beschouwen.
Gezien elke vertraging van de invoering en handhaving van bovengenoemde maatregel het risico op een stijging van het
aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 verhoogt, is het voorzien van dwingende richtlijnen urgent en
hoogdringend.

Krachtens artikel 23 van het ministerieel besluit van 28 juli 2020 zijn de gemeentelijke overheden en de overheden van
bestuurlijke politie belast met de uitvoering van het besluit. De burgemeesters kunnen in overleg met de gouverneur en
de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van
deze voorzien in dit besluit. Wanneer de burgemeester of de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de

betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens
grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, moet hij bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. Hij
informeert hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten.
Op 30 juli 2020 werd het ontwerp van onderhavige beslissing aan de gouverneur en de contactpersoon voor WestVlaanderen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd. Hierop werd een positief advies ontvangen.
Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. In
Oudenburg zijn de voorbije week vier personen positief getest op het coronavirus COVID-19. Geëxtrapoleerd naar
100.000 gaat het om 43 bevestigde gevallen. In Oudenburg is de alarmdrempel aldus overschreden en is het nodig om
bijkomende maatregelen te nemen,

FINANCIËLE IMPACT
Geen financiële impact
PLANNINGSCONTEXT

Het betreft een dwingende uitvoeringsmaatregel ter vrijwaring van de openbare gezondheid.
BESLUIT
artikel 1: Met onmiddellijke ingang zijn alle publieke en private evenementen met meer dan 10 personen (exclusief
kinderen jonger dan 12 jaar) verboden tot en met 31 augustus 2020, Deze maatregel geldt ongeacht of het evenement
doorgaat op publiek of privaat domein.
Dit geldt voor alle evenementen die reeds zouden zijn gepland, of die werden aangekondigd of gemeld, ook indien
hiervoor geen expliciete goedkeuring van de gemeentelijke overheid is voorzien, of wanneer dit wel het geval zou zijn,
reeds toelating werd verleend.
Deze maatregel geldt niet voor ambulante activiteiten, zoals markten en kermissen, noch voor sportactiviteiten.
Activiteiten binnen het gebruikelijke aanbod in de horecasector worden voor de toepassing van dit besluit niet als
evenementen beschouwd.

artikel Ibis: Deze beslissing doet geen afbreuk aan de verplichting om ook steeds de primaire afstands- en hygiënische
voorzorgsregels te respecteren.

Artikel 2: Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 22 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij

ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en eventuele latere wijzigingen, beteugeld met de
straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

De lokale politie en desgevallend de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
artikel 3: Deze beslissing zal worden bekendgemaakt via de pers en via de officiële Facebookpagina van de stad.
artikel 4: Deze beslissing zal aansluitend worden gepubliceerd via webtoepassing van de gemeente, ten behoeve van
de inwoners.

artikel 5: Dit besluit wordt opgenomen in de lijst van besluiten van de burgemeester en wordt door de burgemeester
gepubliceerd via de webtoepassing van de gemeente. De bekendmaking zal gebeuren binnen de tien dagen nadat het
besluit werd genomen, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
artikel 6: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het coronanoodteam en aan de lokale politie.

Oudelnburg, 31 juli 2020
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