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Burgemeesterbesluiten
Besluit Zitting van 16 oktober 2020
B-punten Goedgekeurd

Personeel en Bestuurszaken
Bestuurszaken

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Tommelein, Burgemeester; mevrouw Siegelinde Lacoere, Algemeen Directeur

1 2020_BURG_00293 Orde en Veiligheid - Maatregelen n.a.v. COVID-19 - 
Sluitingsuur kermis en verbod op evenementen - 
Goedkeuring

Beschrijving
Aanleiding en context
De huidige ontwikkeling van het coronavirus COVID-19 is bijzonder zorgwekkend; het aantal 
besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in geheel België in sterk stijgende lijn. 

De epidemiologische update van 14 oktober 2020 van de Risk Assesment Group gecoördineerd 
door Sciensano vermeldt onder andere dat:

- de sterke stijging van het aantal nieuwe besmettingen nationaal zich verder blijft zetten. De 
cumulatieve incidentie nationaal is op een week tijd verdubbeld en bedroeg op 14 oktober 
468/100.000, vergeleken met 236/100.000 een week eerder. 

- ook de positiviteitsratio sterk blijft stijgen, dewelke volgens deze update 11,7% nationaal is in 
vergelijking met 7,7% de week ervoor. Het reproductiegetal voor België gebaseerd op het aantal 
nieuwe infecties is verder gestegen naar 1,476  en is > 1 in alle provincies. 

- de voorbije 7 dagen het totaal aantal ingenomen bedden in ziekenhuizen toegenomen is met 70% 
en het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen met 49%. 

- het aantal overlijdens ook toegenomen is tot gemiddeld 18 per dag (vergeleken met 11 de week 
ervoor). Gezien de toename van opnames op intensieve zorgen wordt verwacht dat het aantal 
sterfgevallen nog verder zal toenemen. 

- omwille van de sterke toename van de verschillende indicatoren het alarmniveau voor België op 4 
blijft.
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Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 & artikel 135 § 2, 3° & 5°

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 63

Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken en haar latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
Oostende bevindt zich volgens de controletoren COVID-19 van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
in code oranje. In het triagecentrum was er de afgelopen dagen een forse stijging van het aantal 
testen. Op 14 oktober 2020 waren er 16% positieve testen.

Het Overlegcomité van 16 oktober 2020 heeft nationaal tot een aantal verstrengingen beslist 
teneinde de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. 

De Veiligheidscel van de stad Oostende kwam samen op 16 oktober 2020 om 20.00u en heeft de 
maatregelen van de federale regering en het stijgend aantal besmettingen in Oostende besproken 
en de gevolgen voor de Stad. 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid  om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 een halt 
toe te roepen, de gezondheid van de bevolking te vrijwaren en het sterk toenemende aantal 
besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens tegen te gaan, en waarbij het in licht van het in 
werking treden van de op vandaag verkondigde verstrengde nationale maatregelen en de acute 
gezondheidssituatie het onverantwoord zou zijn om de Oktoberkermis dit weekend nog ongewijzigd 
te laten plaatsvinden, wordt beslist met ingang van zaterdag 17 oktober 2020 de Oktoberkermis te 
sluiten om 19u30. Omwille van dezelfde redenen wordt tevens beslist om met onmiddellijke ingang 
alle evenementen op het grondgebied van de stad Oostende te verbieden.

Regelgeving: bevoegdheid
De burgemeester is bevoegd op basis van artikel 63-67 van het decreet lokaal bestuur
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 & artikel 135 § 2, 3° & 5°

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 63.

Besluit
Artikel 1
beslist dat vanaf zaterdag 17 oktober 2020 de Oktoberkermis moet sluiten om 19u30.

Artikel 2
beslist dat met onmiddellijke ingang alle evenementen op het grondgebied van de stad Oostende 
worden verboden.

Artikel 3
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Onderhavig besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang.

Artikel 4
De Lokale Politie zal de naleving van de opgelegde maatregelen strikt opvolgen en handhaven.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Algemeen directeur
Siegelinde Lacoere

Burgemeester
Bart  Tommelein


