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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 24/04/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/098

GECORO - SAMENSTELLING EN AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGERS POLITIEKE FRACTIES- BESLUIT
Toelichting
Conform artikel 1.3.3 &4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt na de installatie van een
nieuwe gemeenteraad overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening.
De gemeentelijke commissie RO heeft een aantal specifieke opdrachten binnen ruimtelijke
planningsprocessen en kan daarnaast ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over
alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op
verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen
om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro. Verder beslist hij over de
samenstelling van de commissie. Het college is bevoegd voor het aanschrijven van de verenigingen en het
voorbereiden van de beslissingen van de gemeenteraad.
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. De
gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen.
De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en
schepenen.
De Vlaamse Codex RO en het uitvoeringsbesluit tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling,
de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening bevatten een aantal modaliteiten voor de hersamenstelling.
Naargelang het inwonersaantal wordt het verplicht aantal leden en het verplicht aantal maatschappelijke
geledingen binnen de Gecoro bepaald.
Voor een gemeente als Hamme bedraagt het minimumaantal leden 9 en het maximumaantal 13.
Er dienen minimaal 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen te worden uit onderstaande
lijst:


de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en
natuurverenigingen;



de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers
of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers;



de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars;



de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
landbouwers;



de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
werknemers.
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Vanuit de politieke fracties kunnen eveneens vertegenwoordigers afgevaardigd worden. Dit hoeven geen
vaste vertegenwoordigers te zijn.
Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke
ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen
binnen de gemeente. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.
De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor.
De huidige Gecoro telt 13 effectieve leden. De gemeenteraad besliste in haar zitting van 27 februari 2013
als volgt over de verdeling van de maatschappelijke geledingen bij de vorige samenstelling van de Gecoro:


Deskundige- voorzitter (1 effectief)



Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers)



Afgevaardigde milieu- en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger)



Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger)



Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger)



Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers)



Afgevaardigde van bouw- ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger)



Vereniging van werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger)



Vereniging van middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers)

Het college besliste in haar zitting van 15 januari 2019 om over te gaan tot de hersamenstelling van de
GECORO en het ledenaantal te handhaven op 13 leden. Zij stelt tevens voor aan de gemeenteraad om de
huidige verdeling van de maatschappelijke geledingen te handhaven.
De gemeenteraad besliste in haar zitting van 30 januari 2019 over de verdeling van de maatschappelijke
geledingen binnen de opnieuw samen te stellen Gecoro. De opnieuw samen te stellen gecoro zal 13 leden
tellen (waaronder de voorzitter). Van deze 13 leden zijn er 4 deskundigen (de voorzitter inbegrepen).
Voor elk lid, met uitzondering van de voorzitter, zal er ook een plaatsvervangend lid moeten aangeduid
worden. Het college is bevoegd voor het aanschrijven van verenigingen en het oproepen van
deskundigen. Het college is tevens bevoegd voor het voorbereiden van de beslissingen van de
gemeenteraad en draagt de voorzitter en de vaste secretaris voor. Vanuit de politieke fracties kunnen
eveneens vertegenwoordigers afgevaardigd worden. Dit hoeven in principe geen vaste
vertegenwoordigers te zijn.
Er werd een oproep tot deskundigen gepubliceerd in de Kleine Wuiten, op de website van de gemeente
en op sociale media. Daarnaast werden verenigingen en deskundigen aangeschreven. Aan de politieke
fracties werd gevraagd om de afvaardiging voor te leggen aan de respectievelijke fractievergaderingen.
Het college nam in haar zittingen van 26 maart en 2 april 2019 akte van de ingekomen kandidaturen en
formuleerde in haar zitting van 2 april een voorstel tot hersamenstelling van de GECORO, rekening
houdende met de verdeling van de maatschappelijke geledingen en met respect voor de decretaal
vastgelegde man-vrouwverhouding. In de gemeenteraad van 29 januari 2014 werd beslist om Lies
Moernaut aan te duiden als secretaris van de GECORO. Deze beslissing kan gehandhaafd worden.
Aan de gemeenteraad wordt dit voorstel tot hersamenstelling voorgelegd.
Voorgedragen kandidaten:


Deskundige-voorzitter (1 effectief):
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o












Jan Saeys.

Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers):
o

Eva De Bock (effectief).

o

Nele Boel (effectief).

o

Andries Colman (effectief).

o

Karolien Mettepenningen (plaatsvervangend).

o

Evelien Thuysbaert (plaatsvervangend).

o

Bert De Vylder (plaatsvervangend).

Afgevaardigde milieu en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Georges De Troyer (effectief).

o

André Wauters (plaatsvervangend).

Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Stijn Windey (effectief).

o

Renaat Claessens (plaatsvervangend).

Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Lars Vandesande (effectief).

o

Jari De Nil (plaatsvervangend).

Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
o

Linda Catrysse (effectief).

o

Leen Vandesande (effectief).

o

Guy Bogaert-De Clercq (plaatsvervangend).

o

Dave Dekens (plaatsvervangend).

Afgevaardigde van bouw-ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Trudo Quintelier (effectief).

o

Jonas Quintelier (plaatsvervangend).
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Afgevaardigde werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Katrien Moens (effectief).

o

Bart Malfliet (plaatsvervangend).

Afgevaardigde middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
o

Marc Rooms (effectief).

o

Michel De Geyter (effectief).

o

Frederic Leleux (plaatsvervangend).

o

Sven Merckx (plaatsvervangend).

Lies Moernaut (vaste secretaris).

Vanuit de politieke fracties:


CD&V: Jan Ketels



N-VA: An Geerinck



Sp.a: Bjorn Fonck



Open VLD: Bert Boel



Groen: Patrick Sillis



Vlaams Belang: Hans Van den Broeck

Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren.
 Hoofdstuk III, Afdeling 3, Artikel 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart
2013 (en latere wijzigingen), hierna VCRO, over het gemeentelijke adviesorgaan ruimtelijke
ordening, hierna GECORO.
 De taken van de GECORO, zoals beschreven onder artikels 2.1.11 (gemeentelijk beleidsplan
ruimte), 2.2.18 en 2.2.21(gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen) en artikel 2.3.2
(gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) van de VCRO.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale,
intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van een
deontologische code voor de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2013 over de verdeling van mandaten over de diverse
geledingen binnen de GECORO.
De ledenlijst van de huidige GECORO.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2019 over de verdeling van de maatschappelijke
geledingen.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2019 over de oproep
van deskundigen en kandidaten uit de maatschappelijke geledingen, alsook vertegenwoordigers
van de politieke fracties.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2019 met voorstel tot
hersamenstelling van de GECORO.
Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2014 tot benoeming van Lies Moernaut als vaste
secretaris van de GECORO.

OVERWEGINGEN:
 Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een
nieuwe GECORO.
 De GECORO heeft een aantal specifieke opdrachten binnen ruimtelijke planningsprocessen en
kan daarnaast ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of
op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
 De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden
opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO.
 Het college is bevoegd voor het aanschrijven van de verenigingen en het voorbereiden van de
beslissingen van de gemeenteraad.
 De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris.
De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen.
 De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en
schepenen.
 Naargelang het inwonersaantal wordt het verplicht aantal leden en het verplicht aantal
maatschappelijke geledingen binnen de Gecoro bepaald.
 Voor een gemeente als Hamme bedraagt het minimumaantal leden 9 en het maximumaantal 13.
 Er dienen minimaal 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen te worden uit
onderstaande lijst:
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en
natuurverenigingen;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of
landbouwers;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
handelaars;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
landbouwers;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
werknemers.
 Vanuit de politieke fracties kunnen eveneens vertegenwoordigers afgevaardigd worden. Dit
hoeven geen vaste vertegenwoordigers te zijn.
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Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke
ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke
geledingen binnen de gemeente. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een
plaatsvervanger.
De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger
voor.
De huidige GECORO telt 13 effectieve leden.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 15 januari 2019 over te
gaan tot het hersamenstellen van de GECORO, het ledenaantal te behouden op 13 leden en aan
de gemeenteraad voor te leggen om de huidige verdeling van de maatschappelijke geledingen te
handhaven.
De gemeenteraad besliste in haar zitting van 30 januari 2019 de verdeling van de
maatschappelijke geledingen als volgt te handhaven:
o Deskundige- voorzitter (1 effectief);
o Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers);
o Afgevaardigde milieu- en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers);
o Afgevaardigde van bouw- ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Vereniging van werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Vereniging van middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers).
Er werd een oproep tot deskundigen gepubliceerd in de Kleine Wuiten, op de website van de
gemeente en op sociale media. Daarnaast werden verenigingen en deskundigen (architecten,
landmeters,...) aangeschreven. Aan de politieke fracties wordt gevraagd om de afvaardiging voor
te leggen aan de respectievelijke fractievergaderingen.
Het college nam in haar zittingen van 26 maart 2019 en 2 april 2019 akte van de ingekomen
kandidaturen:
o
o
o

Deskundige-voorzitter (1 effectief):
Afgevaardigde milieu- en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Jan Saeys.
Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers):
 Frederic Leleux.
 Kris De Sager.
 Kris Cornelis.
 David Martens.
 Giel Colman.
 Guy Van Gucht.
 Eva De Bock
 Karolien Mettepenningen
 Mark Vermorgen
 Evelien Thuysbaert
 Cedric Loret
 Benjamin Baeyens
 Bert De Vylder
 Nele Boel
 Andries Colman
 Via Natuurpunt:
 Georges De Troyer
 Via Velt:
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 André Wauters
Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Via Algemeen Boerensyndicaat:
 Rita Van den Bossche.
 Via Landelijke Gilde:
 Geert De Baere.
 Via Boerenbond:
 Stijn Windey
 Renaat Claessens
o Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Via jeugdraad:
 Lars Vandesande (effectief).
 Jari De Nil (plaatsvervangend)
o Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Via ACLVB:
 Guy Bogaert-De Clercq
 Linda Catrysse
 Via ACV Oost-Vlaanderen:
 Dave Dekens
 Leen Vandesande
o Afgevaardigde van bouw-ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Via Confederatie bouw:
 Trudo Quintelier (effectief).
 Jonas Quintelier (plaatsvervangend).
o Afgevaardigde werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Via VOKA:
 Bart Malfliet
 Katrien Moens
o Afgevaardigde middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Marc Rooms
 Via Unizo / Ondernemend Hamme:
 Michel De Geyter
 Via LVZ:
 Frederic Leleux
 Mathieu Weyn
 Sven Merckx
 Tom D'Hooghe
Het college formuleerde in haar zitting van 2 april 2019 een voorstel voor de hersamenstelling
van de GECORO, rekening houdende met de verdeling van de maatschappelijke geledingen en de
in het decreet lokaal bestuur vastgelegde man-vrouw verhouding:
o




o



Deskundige-voorzitter (1 effectief):
 Jan Saeys.
Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers):
 Eva De Bock (effectief).
 Nele Boel (effectief).
 Andries Colman (effectief).
 Karolien Mettepenningen (plaatsvervangend).
 Evelien Thuysbaert (plaatsvervangend).
 Bert De Vylder (plaatsvervangend).
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Afgevaardigde milieu en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Georges De Troyer (effectief).
 André Wauters (plaatsvervangend).
Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Stijn Windey (effectief).
 Renaat Claessens (plaatsvervangend).
Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Lars Vandesande (effectief).
 Jari De Nil (plaatsvervangend).
Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Linda Catrysse (effectief).
 Leen Vandesande (effectief).
 Guy Bogaert-De Clercq (plaatsvervangend).
 Dave Dekens (plaatsvervangend).
Afgevaardigde van bouw-ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Trudo Quintelier (effectief).
 Jonas Quintelier (plaatsvervangend).
Afgevaardigde werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Katrien Moens (effectief).
 Bart Malfliet (plaatsvervangend).
Afgevaardigde middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Marc Rooms (effectief).
 Michel De Geyter (effectief).
 Frederic Leleux (plaatsvervangend).
 Sven Merckx (plaatsvervangend).

In de fractievergaderingen werd de afvaardiging van een politieke vertegenwoordiger
besproken.
Lies Moernaut blijft de vaste secretaris van de Gecoro, conform de gemeenteraadsbeslissing van
29 januari 2014.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Raadslid A.Onghena, Groen; raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD; antwoord schepen van
ruimtelijke ordening J.De Graef.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan
De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert,
Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe), 3
stemmen tegen (Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe), 1 onthouding (Frans Van
Gaeveren)


Motivering onthouding raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD:

1.

Voor de geleding "werkgevers" werd enkel VOKA aangeschreven, niet de grootste
werkgeversvereniging in Hamme, met name de Businessclub Zwaarveld, wat tot een onvolledige
vertegenwoordiging van deze geleding leidt;

2.

van de geleding "middenstand" krijgt de grootste lokale vereniging geen effectieve
vertegenwoordiger; op die manier ondermijnt men de binding met de middenstand;

3.

het raadsdossier is onvolledig, in die zin dat de verplichte motiveringsnota bij de voorgedragen
deskundigen ontbreekt.
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BESLUIT:
Artikel 1: De samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, zoals voorgesteld
door het college van burgemeester en schepenen, goed te keuren:


Deskundige-voorzitter (1 effectief):
o











Jan Saeys.

Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers):
o

Eva De Bock (effectief).

o

Nele Boel (effectief).

o

Andries Colman (effectief).

o

Karolien Mettepenningen (plaatsvervangend).

o

Evelien Thuysbaert (plaatsvervangend).

o

Bert De Vylder (plaatsvervangend).

Afgevaardigde milieu en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Georges De Troyer (effectief).

o

André Wauters (plaatsvervangend).

Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Stijn Windey (effectief).

o

Renaat Claessens (plaatsvervangend).

Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Lars Vandesande (effectief).

o

Jari De Nil (plaatsvervangend).

Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
o

Linda Catrysse (effectief).

o

Leen Vandesande (effectief).

o

Guy Bogaert-De Clercq (plaatsvervangend).

o

Dave Dekens (plaatsvervangend).
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Afgevaardigde van bouw-ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Trudo Quintelier (effectief).

o

Jonas Quintelier (plaatsvervangend).

Afgevaardigde werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Katrien Moens (effectief).

o

Bart Malfliet (plaatsvervangend).

Afgevaardigde middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
o

Marc Rooms (effectief).

o

Michel De Geyter (effectief).

o

Frederic Leleux (plaatsvervangend).

o

Sven Merckx (plaatsvervangend).

Artikel 2: Mevr. Lies Moernaut te benoemen als vaste secretaris van de GECORO.
Artikel 3: Vanuit de politieke fracties volgende vertegenwoordigers af te vaardigen binnen de GECORO:


Voor CD&V: Jan Ketels.



Voor N-VA: An Geerinck.



Voor SP.A: Bjorn Fonck.



Voor Open VLD: Bert Boel.



Voor Groen: Patrick Sillis.



Voor Vlaams Belang: Hans Van den Broeck.

