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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Walter Horemans, burgemeester; de heer Jan Hendrickx, eerste schepen; de heer Stefaan
Lambrechts, tweede schepen; mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter BCSD; de heer Willy Beullens;
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Suzy Put, derde schepen
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Beschrijving
Argumentatie
Het preventiedecreet ondersteunt de lokale besturen in hun handhaving en laat toe een volgende stap
te zetten in het performanter maken van de strijd tegen de verspreiding van het covid19-virus.
Om effectief van start te kunnen gaan moet het lokaal bestuur een protocolakkoord afsluiten met het
agentschap Zorg en Gezondheid. De DPO van Berlaar gaf zijn akkoord voor dit protocol op 13 januari
2021.
Na ontvangst van dit protocol ontvangt de burgemeester als verwerkingsverantwoordelijke een login
en paswoord, waarmee hij dagelijks de nodige gegevens kan downloaden.
Wetgeving
Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke en
buitengerechtelijke gevallen en beslist om op te treden in rechte namens de gemeente. Dit
overeenkomstig artikel 297 §1.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Besluit
Artikel 1
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Het college van burgemeester en schepenen keurt het protocolakkoord omtrent controle en
handhaving van verplichte quarantaine en isolatie goed.
Artikel 2
De burgemeester Walter Horemans en algemeen directeur Anja Neels worden gemachtigd om dit
akkoord namens de gemeente te ondertekenen.
Artikel 3
Na ondertekening wordt dit protocol bezorgd aan agentschap Zorg en Gezondheid en gepubliceerd op
de gemeentelijke website.
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