
 

 

Politiebesluit van de gouverneur van Antwerpen 25 januari 2022 betreffende de 

organisatie van een hybride provincieraad op 27 januari 2022 

 

Gelet op artikel 128 van de Provinciewet; 

Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet; 

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de 

Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding 

binnen Europa en België; 

Overwegende dat de federale overheid sindsdien diverse dringende en voorlopige 

maatregelen heeft opgelegd om deze crisis te beheren en aldus te vermijden dat het 

gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt te staan dat de noodzakelijke 

zorgverlening in het gedrang komt; 

Gelet op de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie 

tijdens een epidemische noodsituatie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de 

epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie en haar 

wijzigingen; 

Gelet op de huidige virologische toestand in België en in de rest van de EU; 

Overwegende dat de gouverneur als overheid van bestuurlijke politie in de provincie zorgt 

voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en 

gezondheid; dat aanvullende preventieve maatregelen om de verspreiding en stijging van 

het coronavirus COVID-19 tegen te gaan ook daaronder kunnen worden begrepen; 

Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) over vergaderingen 

van bestuursorganen van lokale besturen in de coronacrisis; 

Overwegende dat het risico op overdracht van het coronavirus COVID-19 bij een hybride 

vergadering beperkt wordt; 

Overwegende dat bij een hybride vergadering alle democratische rechten gewaarborgd 

zijn door de keuze van de raadsleden of zij fysiek of digitaal deelnemen met de 

mogelijkheid voor de digitale deelnemers om tussen te komen in het debat en mee te 

stemmen; 

Gelet op de keuze aan het publiek om aanwezig te zijn of de provincieraadszitting 

volledig digitaal te volgen; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad van Antwerpen zal in hybride vorm vergaderen op 27 januari 2022. 

De raadsleden kiezen of zij fysiek aanwezig zullen zijn dan wel digitaal aan de raad zullen 

deelnemen. De raadsleden die digitaal deelnemen zijn zichtbaar en hoorbaar voor de 



andere raadsleden en voor het publiek. De raadsleden die digitaal deelnemen kunnen mee 

debatteren, beraadslagen en stemmen. De hybride vergadering moet en zal voldoen aan 

de democratische principes uit de toepasselijke regelgeving. 

 

Artikel 2:  

Het openbare gedeelte van de provincieraad zal rechtstreeks en integraal via livestream te 

volgen zijn. De provincie stelt een link ter beschikking via dewelke het publiek het openbare 

gedeelte van de vergadering tijdens de zitting zelf kan volgen.  

 

Artikel 3:  

Dit besluit is van toepassing op de provincieraad van 27 januari 2022. 

 

Artikel 4:  

Dit besluit zal worden bekend gemaakt op de website van de provincie Antwerpen en op 

de website van de gouverneur van provincie Antwerpen. 

 

Antwerpen, 25 januari 2022 

 

 

 

 

Cathy Berx 

Gouverneur  
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