GOEDGEKEURD

burgemeester
Besluit

2

zitting van 29 oktober 2021
Financiën, Personeel, Secretariaat Integrale veiligheid

2021_BURG_00052

Goedkeuring van aanvullende maatregelen ter
beperking van de verspreiding van het coronavirus

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Christophe De Graef

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende
dieren. COVID-19 was een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens was
vastgesteld. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen over de hele
wereldbol verspreid. Het virus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die o.a. bij
hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en
oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt,
kan besmet raken met het virus.
Op 13 maart 2020 werden een resem federale maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het
coronavirus te beperken. Deze gingen in vanaf 13 maart 2020 24 uur, ondertussen werden deze
veelvuldig bijgestuurd en ook aangevuld met Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen (die
ook al veelvuldig werden bijgestuurd).
Op 28 oktober 2021 werd de epidemische noodsituatie afgekondigd voor een periode van 3 maanden,
tot en met 28 januari 2022. De situatie op vandaag vraagt om de nodige alertheid en waakzaamheid
om verdere ongebreidelde verspreiding van het virus met desgevallend ziekenhuisopname en derhalve
extra belasting voor ons zorgsysteem te vermijden. De ziekenhuizen mogen niet opnieuw dreigen
overbezet te geraken en de gezondheidszorg mag niet opnieuw in het gedrang komen, ook mag er
geen grote onrust en ongerustheid onder de inwoners uitbreken.
Ondanks de positieve en hoge vaccinatiegraad moeten we er blijven over waken dat de situatie niet
veel verergert, de terug 'herwonnen' vrijheden moeten zo veel als mogelijk gevrijwaard worden.
Hierbij kunnen maatregelen overwogen worden die proportioneel zijn en ook aanvaardbaar en
verdedigbaar voor de burgers, die zich nu al lang onder beperkende coronamaatregelen moeten
bewegen. Gelet op de hoge vaccinatiegraad is het in de huidige situatie niet aangewezen om het
volledige 'openbare' leven binnen de stad on hold te zetten, niettemin nopen de huidige
besmettingscijfers om toch enige voorzichtigheid aan de dag te leggen.
Op de website van Vlaanderen (waarnaar ook verwezen wordt op de federale website houdende de
FAQ's inzake corona) is te lezen dat het 'Covid Safe Ticket' (CST) sinds 1 november 2021 kan ingezet
worden voor massa-evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Evenementen
met minder deelnemers kunnen doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid
anders beslist.
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In de gegeven omstandigheden, rekening houdend met de besmettingscijfers én de vaccinatiecijfers,
is het aangewezen om als lokale overheid het CST in te zetten voor alle massa-evenementen die
georganiseerd worden in gebouwen van de stad, ongeacht het aantal personen. Dit laat toe dat
massa-evenementen in stadsgebouwen verder kunnen georganiseerd worden zonder beperkingen,
waarbij de aanwezige deelnemers enerzijds de geruststelling hebben dat alle aanwezigen een CST
konden voorleggen, alsook anderzijds de alertheid hoog houdt onder de aanwezigen en de bevolking
in het algemeen dat 'corona nog niet weg is' en dat bij massa-evenementen toch nog de nodige
waakzaamheid geboden is. Deze maatregel is dan ook proportioneel en verantwoord. Deze maatregel
gaat in op maandag 1 november 2021 en geldt tot en met dinsdag 30 november 2021.
Juridische grond
Het samenwerkingsakkoord van 14 juli 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.
Het KB van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende
de coronavirus COVID-19 pandemie
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.
Regelgeving: bevoegdheid
De burgemeester is bevoegd op basis van artikelen 63-67 van het decreet lokaal bestuur

Besluit
Artikel 1
De burgemeester besluit dat voor alle massa-evenementen die in gebouwen van de stad
georganiseerd worden, ongeacht het aantal deelnemers, het Covid-Safe-Ticket moet worden ingezet
en dus zo zonder beperkingen (geen mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM) kunnen doorgaan
vanaf 1 november 2021 tot en met 30 november 2021.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 november 2021 en blijft van kracht tot en met 30 november 2021
en is van toepassing op het volledige grondgebied van de stad Diest.
Artikel 3
De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de burgemeester

algemeen directeur
Myriam Parys

burgemeester
Christophe De Graef
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