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1.

COVID 19

MOTIVERING
Feiten en context
Op 1 november 2020 werd er een nieuw ministerieel besluit uitgevaardigd met verschillende
maatregelen om de verspreiding van het COVID 19 virus te beperken. Een deel van de
maatregelen heeft betrekking op het sluiten van de inrichtingen die behoren tot de culturele,
sportieve, recreatieve,... sector. Hierbij werd er een uitzondering voorzien voor activiteiten voor
kinderen tot en met 12 jaar, waarbij er voor de organisatie van sportactiviteiten expliciet
toelating moest gegeven worden door de lokale overheid.
Gezien er ondertussen ook reeds maatregelen werden genomen betreffende de verlenging
van de herfstvakantie in het onderwijs en we als lokaal bestuur door een opsplitsing van de
opvang op meerdere locaties maatregelen hebben genomen om het aantal contacten ook
tussen kinderen tijdelijk te beperken , wil het lokaal bestuur ook maatregelen nemen in kader
van sport- en cultuurevenementen in Keerbergen voor - 12 jarigen.
Door een beperking op te leggen inzake niet-essentiële contacten voor - 12 jarigen willen we als
bestuur er mee toe bijdragen dat de genomen maatregelen van de hogere overheid positieve
effecten hebben op de volksgezondheid. Daarom zullen ook alle indooractiviteiten voor de - 12
jarigen in de cultuurcentra en sportcomplexen worden verboden en zullen er geen toelatingen
worden verleend voor aanvragen in deze leeftijdscategorie. Deze regel is niet van toepassing
voor de reeds toegezegde sportkampen tijdens de eerste week van de herfstvakantie zijnde de
sportkampen georganiseerd door de gemeente en de hockeyclub op het gemeentelijk
sportcomplex en het YES kamp op het complex van het Atheneum Keerbergen. Verder zal er in
afwijking van artikel 8, $ 7 van MB van 1 november 2020 in deze periode ook outdoor geen
georganiseerde activiteiten in groepsverband worden toegestaan.
Deze maatregel die geldig is tot en met 15 november 2020 zal op 12 november 2020 worden
geëvalueerd en dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de gemeenteraad van
23 november 2020
Advies
Akkoord met het besluit van de burgemeester inzake extra maatregelen ter bestrijding van het
COVID 19 virus mits voorlegging op de gemeenteraad van 23 november 2020.
Juridische grond
De NIeuwe Gemeentewet art 133 tot en met 135
MB van 1 november 2020 inzake maatregelen om de verspreiding van het COVID 19 virus te
beperken.
BESLUIT
Artikel 1.

In aanvulling op het MB van 1 november 2020 inzake maatregelen ter bestrijding van het COVID
19 virus meer bepaald art 6 , blijven de culturele plaatsen, de gemeentelijke sportzalen en
sportterreinen op het grondgebied van de gemeente Keerbergen ook gesloten voor
georganiseerde activiteiten in groepsverband voor de kinderen tot en met 12 jaar. Ook voor
hen geldt dus enkel de uitzondering voor sportbeoefening outdoor , individueel of met
maximum 4 personen, volgens de regels van de samenscholingen.
Artikel 2.
De bepalingen van artikel 1 zijn niet van toepassing voor de reeds toegestane herfstkampen
georganiseerd door het gemeentebestuur en de hockeyclub op het gemeentelijk sportcomplex
en de YES kampen georganiseerd op de campus van het Atheneum Keerbergen.
Artikel 3 .
Dit besluit treedt in werking op 3 november 2020 en is geldig tot en met 15 november 2020. Het
zal worden bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke website en Facebookpagina.
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