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Wettelijke bekendmakingen 
 
7. Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal 

 

De heer vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking brengt de hierna volgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande de 

consulaire korpsen: 

De heer Johan VAN HECKE is benoemd tot Ereconsul van de Republiek van Oeganda te Gent met als 
consulair ressort het Vlaams Gewest. 
 

Het ereconsulaat is gelegen te: Smedenpoort 14, 4b, 9880 Aalter. 
 

Besluit van de gouverneur 
 
8. Digitale provincieraad op 15 februari 2022 
 
Aanleiding 

Mail van de raadsvoorzitster 
 
Regelgeving 
Artikel 65 van het provinciedecreet 
De provinciegouverneur is belast met de handhaving van de openbare orde in de provincie, 
overeenkomstig artikelen 128 en 129 van de Provinciewet. 
Artikel 128 van de provinciewet 
De gouverneur zorgt in de provincie voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare 
rust, veiligheid en gezondheid. Daartoe kan hij een beroep doen op de federale politie. Hij richt zich 
daarvoor tot de bestuurlijke directeur-coôrdinator. Hij ziet toe op een goede samenwerking tussen de 
politiediensten en tussen de politiezones in de provincie. Hij kan door de bevoegde ministers worden 
belast met bijzondere opdrachten met betrekking tot veiligheid en politie. 
Richtlijnen, geldend op datum van 3 december 2021, van Agentschap Binnenlands Bestuur die het 
toelaten om op een wettelijke manier vergaderingen van lokale en provinciale bestuursorganen tijdens 
de coronacrisis digitaal te organiseren. 
 
Feiten, context en argumentatie 
Gezien de evolutie van de stijgende coronacijfers en het aanhouden van de verstrengde maatregelen 
afgekondigd op het overlegcomité van 21 januari 2022 is het niet aangewezen om fysieke 
vergaderingen te organiseren. 
Gezien de vraag van de raadsvoorzitster, na overleg via mail met de fractievoorzitters, om de 
provincieraad van 15 februari 2022 op digitale wijze te laten verlopen. 
Aangezien vanuit technisch oogpunt de mogelijkheid bestaat om de provincieraad te laten verlopen via 
videoconferencing (Microsoft Teams). De stemmingen kunnen via een webformulier (Microsoft Forms) 
verlopen waarbij het geheim van de stemming gewaarborgd wordt. 
Aangezien het openbaar karakter van de zitting kan gewaarborgd worden door de provincieraad live te 
streamen (beeld en klank). Dit zal op de bestuurlijke website bekend worden gemaakt. 
 
 
 
 
 



  

BESLUIT:  
 
Enig artikel 
De provincieraad van het provinciebestuur Vlaams-Brabant van 15 februari 2022 wordt naar aanleiding 
van de aanhoudende Coronapandemie digitaal georganiseerd. 
 
Voor eensluidend uittreksel, 

Leuven, 9 februari 2022 
 
 
De provinciegouverneur, 
(g) Jan SPOOREN 
 


