
 

 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 

Van 24 december 2021 

Besluit in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het 
coronavirus (COVID-19) op het grondgebied van Wortegem-Petegem 

 

De burgemeester, 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 11; 

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3,§1,1°; 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen; 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (gewijzigd door de wet van 
28 maart 2003) art.4; 

Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 art. 181,182 en 187; 

Gelet op de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een 
epidemische noodsituatie en meer bepaald artikel 4§2 en §3 en artikel 5 §2 en artikel 6; 

Gelet op het KB van 28 oktober 2021 en latere wijzigingen (19, 27 november, 4 december), houdende 
de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de 
afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen 
of te beperken; 

Gelet op artikel 12§3 vierde lid van dit KB waardoor burgemeesters aanvullende maatregelen kunnen 
nemen; 

Gelet op het decreet van 29 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie 
teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie 
betreffende het coronavirus COVID-19 te voorkomen of te beperken; 

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 (gewijzigd op 27 september 2021 en 28 oktober 
2021) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-
COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het 
buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, in 
het bijzonder artikel 13bis§3; 

Gelet op het ministerieel schrijven van 1 november 2021 betreffende het aannemen van lokale 
maatregelen van bestuurlijke politie met het oog op de bestrijding van de epidemische noodsituatie en 
de uitvoering van de procedure Local Outbreak Management; 

Gelet op de nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 2°, artikel 134 en 135 en 135 §2 5°, die stipuleert dat op 
lokaal niveau de gemeente voor de passende maatregelen moet zorgen om rampen en plagen, zoals 
brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en de nodige hulp moet verstrekken om ze te doen 
ophouden. De burgemeester draagt in noodsituaties de eindverantwoordelijkheid; 

Gelet op artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 



Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op 
gemeentelijk niveau en de rol van de burgemeester ingeval van noodzakelijke crisisgebeurtenissen en 
situaties die een coördinatie vereisen; 

Gelet op de Ministeriële omzendbrief NPU van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen die meer uitleg geeft bij de bepalingen en principes vervat in het KB van 16 februari 
2006; 

Gelet op de Ministeriële omzendbrief NPU4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines die een 
hulpmiddel verschaffen om bij voorrang de disciplines te helpen bij de uitwerking van monodisciplinaire 
interventieplannen overeenkomstig artikel 9 van het KB van 16 februari 2006; 

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

Gelet op artikel 4§2 van de wet van 14 augustus 2021 (pandemiewet) betreffende het afkondigen van 
de burgemeester van strengere maatregelen dan federaal bepaald wanneer de lokale omstandigheden 
dit vereisen; 

Gelet op het overleg binnen de intergemeentelijke veiligheidscel van  14 en 23 december 2021; 

Gelet op het besluit burgemeester van 1 december 2021 in het kader van bijkomende maatregelen ter 
preventie van de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op het grondgebied van Wortegem-
Petegem; 

Gelet op de opeenvolgende FAQ’s van het crisiscentrum; 

Gelet op het advies van de GEMS van 21 december 2021; 

Overwegende dat burgemeesters het gebruik van het Covid Safe Ticket niet kunnen uitbreiden naar 
andere domeinen, maar enkel strenger kunnen zijn wat betreft het aantal aanwezigen; 

Overwegende dat de coronavirus COVID-19-pandemie vandaag nog steeds een belangrijke bedreiging 
vormt voor de bevolking, dat het behouden van bepaalde maatregelen van bestuurlijke politie, alsook 
de mogelijkheid om er nieuwe aan te nemen in functie van de evolutie van de situatie nog steeds 
noodzakelijk is om de nefaste gevolgen van deze crisis voor de volksgezondheid te kunnen voorkomen 
en te beperken; 

Overwegende dat in het kader van de wet van 14 augustus 2021, betreffende de maatregelen van 
bestuurlijke politie bij middel van KB de afkondiging van de epidemische noodsituatie gebeurde op 28 
oktober 2021; 

Overwegende dat het aantal besmettingen, het aantal opnames in de ziekenhuizen en in intensieve 
zorgen, de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en de positiviteitsratio binnen de 
gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen op een weliswaar te hoog plateau lijken te belanden; 

Overwegende dat het aantal besmettingen een piek lijkt bereikt te hebben, maar dat het aantal opnames 
in het ziekenhuis nog steeds hoog blijft; 

Overwegende dat er momenteel wel een verbetering van de epidemiologische situatie wordt 
waargenomen maar dat een ongecontroleerde en exponentiële groei van de epidemie moet worden 
vermeden gezien de oprukkende omicron- variant die nu reeds 30% van alle coronabesmettingen omvat 
en verwacht wordt dat deze veel besmettelijker variant heel binnenkort dominant zal zijn; 

Overwegende dat men, in het vooruitzicht van de nieuwjaarperiode allerhande activiteiten wil 
organiseren; dat deze activiteiten een groot aantal personen samenbrengen en te nauwe contacten 
kunnen veroorzaken tussen individuen; 

Overwegende om vooral te anticiperen om het aantal exponentieel toegenomen besmettingen en 
ziekenhuisopnames te vermijden en aldus dergelijke activiteiten te verbieden; 

Overwegende dat de zorgsector onder zware druk staat, zowel op logistiek als op personeelsvlak; dat 
de druk op de ziekenhuizen en de continuïteit van de niet-COVID-19-zorg toeneemt en dat dit een 
aanzienlijk effect kan hebben op de volksgezondheid; dat sommige ziekenhuizen kampen met 
personeelsuitval wegens ziekte en dat dit kan leiden tot een tekort aan personeel in de zorgsector; dat 
de opvang van patiënten op het grondgebied meer en meer onder druk komt te staan; 

Overwegende dat de epidemiologische situatie echter nog steeds zeer ernstig en precair is; dat de druk 
op de ziekenhuizen en andere zorgverleners nog steeds zeer hoog is; dat een verdere daling van de 



cijfers noodzakelijk is om uit deze gevaarlijke epidemiologische situatie te geraken; dat verregaande en 
ingrijpende maatregelen noodzakelijk blijven om de situatie opnieuw onder controle te houden; 

Overwegende dat deze evolutie voor zware problemen kan zorgen als er geen plotse kentering komt; 

Overwegende dat de maatregelen geen ruimte voor interpretatie mogen laten en dat de deze heel 
overwogen en proportioneel genomen worden; 

Overwegende dat er een duidelijke vraag vanuit het lokaal niveau bestaat naar eenvormigheid en 
uniformiteit van de regels van gemeente tot gemeente, en dat een heldere en uniforme regelgeving 
aangewezen is die geldt voor alle gemeenten gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen; 

Overwegende dat de vier gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen een nauwe verbondenheid 
hebben wegens hun samenwerking in dezelfde politiezone, maar ook door een verweving van heel veel 
activiteiten; 

Overwegende dat het daarom ook noodzakelijk is om een gemeenschappelijk beleid te voeren en in de 
vier gemeenten hetzelfde burgemeestersbesluit te nemen; 

Overwegende dat dit besluit overlegd is met de gemeentelijke en intergemeentelijke veiligheidscel van 
14 en 23 december 2021, alsook met de diensten van de gouverneur, de afgevaardigden van de 
huisartsenkring OVO, de coördinator van de pré-triagepost Oudenaarde, het ziekenhuis AZ 
Oudenaarde, de regionale en federale gezondheidsinspecteur, en de Politiezone Vlaamse Ardennen; 

Overwegende de vraag van diverse sportverenigingen waaronder in hoofdzaak de voetbalclubs om toch 
toegang te verkrijgen tot de kleedkamers, zij het kortstondig om zich te kunnen omkleden; 

Overwegende dat alle vier de burgemeesters hun verantwoordelijkheid willen opnemen om de verdere 
verspreiding van het virus tegen te gaan; 

Overwegende dat daarom een identiek burgemeestersbesluit opgemaakt wordt voor deze vier besturen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

Alle activiteiten waaronder ook winterdorpen, wintercafés, kerstboomverbrandingen/verhakselingen, 
nieuwjaarsbijeenkomsten of -activiteiten, … worden op het volledig grondgebied van de gemeente 
verboden. 

 

Artikel 2 

Bij het organiseren van activiteiten wordt door de organisator een Covid plan van aanpak voorgelegd. 
Dit omvat onder meer een sanitair plan en een stappenplan betreffende de ventilatie. De organisatie 
dient het aangeleverde canvas in te vullen en mee te sturen bij het verplichte evenementenformulier. 

 

Artikel 3 

Eigen gemeentelijke accommodaties, die ter beschikking gesteld worden van verenigingen en 
ondernemingen, worden gesloten. 

 

Artikel 4 

De douches in de gemeentelijke sportinfrastructuren worden gesloten. De kleedkamers kunnen enkel 
worden gebruikt met het doel zich te omkleden op een zo kort mogelijke tijd. Hierbij zijn de maatregels 
betreffende hygiëne en ontsmetting, CO2-meting, ventilatie, afstand houden en mondmaskerplicht uit 
het KB 28 OKTOBER 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de 
gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de 
coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken en latere wijzigingen van toepassing. 
Het betreden van de kleedkamers door kinderen en jongeren bij scolaire activiteiten is wel toegelaten. 

 



Artikel 5 

Dit besluit treedt in werking vanaf 26 december 2021. 

 

Artikel 6 

Dit besluit is van kracht tot en met 28 januari 2021. 

 

Artikel 7 

De maatregelen kunnen ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester aangepast of 
opgeheven worden. De maatregelen zullen periodiek worden geëvalueerd door de gemeente in 
samenspraak met de intergemeentelijke veiligheidscel. 

 

Artikel 8 

De burgemeester als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiedienst is belast met 
de uitvoering van dit politiebesluit en oefent hierop het toezicht en de handhaving uit of doet dit uitvoeren. 

 

Artikel 9 

Wanneer de verplichte maatregelen, vervat in het KB van 28 oktober 2021 houdende de nodige 
maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de 
afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen 
of te beperken en het decreet van 29 oktober 2021 over het gebruik van het Covid Safe Ticket niet 
worden nageleefd, kan de overtreder gesanctioneerd worden op basis van artikel 6 § 1 en §2 en artikel 
7 van het voornoemd KB. 

Art. 6. § 1. Misdrijven tegen de maatregelen die met toepassing van de artikelen 4 en 5 zijn 
genomen, worden bestraft met: 1° een geldboete van één euro tot 500 euro; 2° een werkstraf 
van 20 tot 300 uur; 3° een autonome probatie van zes maanden tot twee jaar; 4° een straf onder 
elektronisch toezicht van een maand tot drie maanden; 5° een gevangenisstraf van een dag tot 
drie maanden. De in het eerste lid, 2° tot 5°, bepaalde straffen mogen niet samen worden 
toegepast. 

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, worden de misdrijven tegen de maatregelen op de 
arbeidsplaatsen bedoeld in artikel 16, 10°, van het Sociaal Strafwetboek die betrekking hebben 
op de relatie tussen de werkgever bedoeld in artikel 16, 3°, van het Sociaal Strafwetboek 
enerzijds, en de werknemer bedoeld in artikel 16, 2°, van het Sociaal Strafwetboek anderzijds, 
bestraft overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek. 

Art. 7. De gouverneur of de burgemeester zal van ambtswege de maatregelen die met 
toepassing van de artikelen 4 en 5 zijn genomen, kunnen doen uitvoeren, op kosten van de 
weerspannige of in gebreke gebleven personen. 

Het toezicht op de naleving van de maatregelen wordt verzekerd door het operationeel kader 
van de politiediensten en de leden van de inspectiediensten van de federale overheid. 

Ongeacht bovenstaande regelgeving kan de burgemeester bij niet naleving van de verplichte 
coronamaatregelen bij hoogdringendheid, ter vrijwaring van de openbare orde, veiligheid en gezondheid 
op basis van artikel 133-135 NGW alle passende maatregelen nemen die de burgemeester nuttig en 
noodzakelijk acht om de gezondheid en veiligheid op het grondgebied van de gemeente te vrijwaren 
(zoals vb. het niet toelaten van een bepaald evenement, het sluiten van een etablissement dat de 
maatregelen niet naleven). Dergelijke beslissing moet proportioneel zijn, goed gemotiveerd en beperkt 
in de tijd. 

 

Artikel 10 

Dit besluit wordt bekendgemaakt door aanplakking op de gebruikelijke aanplakplaats voor de officiële 
bekendmakingen en door publicatie op onze website www.wortegem-petegem.be. Overeenkomstig 



artikel 330 van het decreet lokaal bestuur brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende overheid 
op de hoogte van de bekendmaking op de webtoepassing. 

 

Artikel 11 

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan: 

- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 

- het Nationaal Crisiscentrum NCCN 

- het agentschap Zorg en Gezondheid 

- dienst Infectieziektebestrijding 

- de procureur des konings te Oudenaarde 

- de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde 

- de hoofdgriffier van de politierechtbank te Oudenaarde 

- de federale politie te Oudenaarde 

- de politiezone Vlaamse Ardennen 

- de noodplanningscoördinator 

 

 

 

De algemeen directeur, wnd,      De burgemeester, 

 

 

 

 

 

Cédric Ogez        Luc Vander Meeren 
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