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DE GOUVERNEI]Ít

POLITIEBESLUIT

PROVINCIE LIMBURG

De gouverneur van de provincie Limburg,

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet;

Gelet op artikel6S van het Provinciedecreet;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 binnen Europa en België;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale
fase betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-l9 te beperken, zoals meermaals gewijzigd;

Gelet op de huidige epidemiologische toestand, de noodsituatie en het gezondheidsrisico van
het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking als geheel en voor de provincie

Limburg in het bijzonder;

Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur over vergaderingen van
bestuursorganen van lokale besturen in de coronacrÍsis;

Overwegende dat deze richtlijnen een dynamisch gegeven zijn waarbij de evolutÍe van de
opgelegde maatregelen wordt opgevolgd en hierop de richtlijnen worden afgestemd;
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Overwegende dat de democratische waarborgen uit de regelgeving, de openbaarheid van de

vergadering (indien van toepassing), het correct verloop van de beraadslaging en de stemming

hierbij centraal staan;

Overwegende dat volgens deze richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, zoals

gepubliceerd op de website van het Agentschap, gezien de huidige gezondheidssituatie het

'fysiek vergaderen' als uitgangspunt niet langer aan te houden is;

Overwegende dat in het licht van de maatregelen van het Ministerieel Besluit van 28 oktober

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te

beperken, bijeenkomsten in besloten plaatsen, nog steeds een specifieke bedreiging kunnen

vormen voor de volksgezondheid en er dus een beperking kan worden opgelegd;

Overwegende dat de inhoudelijke criteria die, naast het aantal deelnemers, belangrijk zijn voor

de verspreiding van het coronavirus COVID-19, de intensiteit en duur van de contacten, de

beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix zijn;

Overwegende dat om zoveel als mogel'rjk te vermijden dat het gezondheidszorgsysteem

dermate onder druk komt te staan dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt, er

zich maatregelen opdringen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende dat deze maatregelen onder meer kaderen in het maximaalwaarborgen van de

'social distancing' maatregelen als middel om het contact tussen besmette en niet-besmette

personen te verminderen en als doel hebben om de verspreiding van het vermelde virus zoveel

mogelijk te beperken en te vertragen;

Overwegende dat artikel 27 van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2O20 houdende

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,

bepaalt dat zowel de burgemeester als de gouverneur aanvullende preventieve maatregelen

kunnen nemen;

Gelet op het eerder politiebesluit van de gouverneur van Limburg van 29 oktober 2020 waarbij,

in het licht van de epidemiologische toestand op dat ogenblik, de fysieke vergaderingen naar

aanleiding van de plenaire zittingen, de verenigde commissies en de beleidscommissies van

de provincieraad van Limburg van november en december 2O20 in het belang van de

openbare gezondheid werden verboden;
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Overwegende dat, daargelaten de actuele lichte daling in het aantal bevestigde gevallen in de

provincie Limburg, het aantal besmettingen in onze provincie zich nog steeds op een

alarmerend hoog niveau bevindt en het virus nog in hoge mate circuleert binnen onze

provincie;

dat de 14-daagse incidentie per 100 000 inwoners momenteel 236 bedraagt, het

reproductiegetal momenteel 0,903 bedraagt en de positiviteitsratio (% positieve testen) T,4o/oi

dat de druk op de ziekenhuizen ten gevolge van hospitalisaties voor COVID-19 nog groot blijft

en de situatie derhalve zorgwekkend blijft;

Ovennregende dat het bijgevolg nog steeds noodzakelijk is om bijkomende maatregelen te

nemen in het kader van de openbare veiligheid en gezondheid teneinde de verspreiding van

het coronavirus COVID-19 tegen te gaan en verder in te perken;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een urgent en ernstig risico voor de

volksgezondheid met zich meebrengt; dat het virus zich via de lucht kan overdragen van mens

tot mens, via mogelíjke emissies via de mond en de neus en dat om die redenen onder meer

bijeenkomsten van personen in besloten plaatsen een bedreiging vormen voor de

volksgezondheid;

Overwegende dat in de maanden januari en februari202l verschillende vergaderingen van de

provincieraad van Limburg gepland staan;

Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is, teneinde de verspreiding van het coronavirus

COVID-19 verder te vertragen en te beperken, de fysieke samenkomsten naar aanleiding van

de plenaire zittingen, de verenigde commissies en de beleidscommissies in de maanden
januari en februar, 2021 te verbieden;

Om die redenen,

BESLUIT:

AÉikel 1: De fysieke vergaderingen naar aanleiding van de plenaire zittingen, de verenigde

commissies en de beleidscommissies van de provincieraad van Limburg van januari en

februari 2o2l worden in het belang van de openbare gezondheid verboden.
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Artikel 2: Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in

werking.

Artikel 3: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)

dagen na ontvangst, een vezoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekend verzoekschrift kan per

aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040

Brussel worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be/.

AÉikel 4: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeenteliike aanplakborden in de

provincie Limburg en worden bekendgemaakt via provinciale website.

Een afschrift wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:

de voozitter van de provincieraad Limburg

de p rovincieg riffier provi nciebestuur Lim bu rg

Gedaan te Hasselt, op 4 januari 2021.

De gouverneur

Jos Lantmeeters
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