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Deelname adviesraden - Herinstallatie en samenstelling
Gecoro - goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Rudy Nuyens; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw Ingeborg Van
Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens;
de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert Fierens; de heer Wim Kelber; de heer
Thomas Wellens; de heer Brend Van Ransbeeck; mevrouw Hanne Cuypers; de heer Guy Staes; de
heer Giel Van de Zande; de heer Nathan Rijnders; mevrouw Leen Vervoort; mevrouw Julie Cools;
mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Lies Ceulemans

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) geeft adviezen over belangrijke
stedenbouwkundige aanvragen en vooral over grote planningsprocessen die een invloed uitoefenen op
de plaatselijke ruimtelijke ordening.
Deze commissie dient geherinstalleerd te worden bij het begin van de nieuwe legislatuur.
In een gemeente met meer dan 10.000 en niet meer dan 30.000 inwoners moet de Gecoro uit
minimaal 9 en maximaal 13 leden bestaan, waarvan minimaal 4 vertegenwoordigers van verschillende
maatschappelijke geledingen en waarvan minimaal één vierde van de leden deskundigen dienen te
zijn
De leden van de Gecoro worden aangesteld door de gemeenteraad, die zal bepalen hoeveel
deskundigen de vernieuwde Gecoro zal bevatten en wie als effectieve en wie als reserve weerhouden
wordt. De gemeenteraad moet er bovendien op toezien dat ten hoogste 2/3 van de effectieve leden
van hetzelfde geslacht mogen zijn.
In zitting van 19 maart 2019 heeft de gemeenteraad reeds de maatschappelijke geledingen die deel
zullen uitmaken van de Gecoro als volgt bepaald: de werknemers, de handelaars, de
werkgevers/zelfstandigen, de landbouwers en de natuurverenigingen; voor elke geleding mag één
vertegenwoordiger zetelen.
De vergaderingen van alle vorige Gecoro’s hebben uitgewezen dat het meest werkbare vergadermodel
erin bestaat om naast de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen 4 deskundigen aan
te duiden.
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N.a.v. de publieke oproepen voor deskundigen werden volgende kandidaturen binnengebracht:
Alaers Nele, architect
Janssens Michaël, ontwikkelaar
Lambrechts Koen, architect
Thijs Steven, ingenieur
Van Beers Patrick, veiligheidsadviseur
Van Hoof Suzanne, architect
Van Nuffelen Ben, bediende notariaat
Vercammen Koen, architect
Verhaeghe Kristien, architect
Westerlinck Stefanie, notaris
N.a.v. de oproepen voor de vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen bij
diverse verenigingen en organisaties, werden volgende kandidaturen binnengebracht:
voor de handelaars: Johan Verhaegen (voorstel effectief) en Jeannine Van Hoorebeeck (voorstel
reserve)
voor de werkgevers/zelfstandigen: Guy Van den Broeck (voorstel effectief) en Ingrid De Herdt
(voorstel reserve)
voor de landbouwers: Marc Busschots (voorstel effectief) en Bart Ceulemans (voorstel reserve)
voor de werknemers:
 voor ACV: Chris Triau (voorstel effectief) en Paul Van den Vondel (voorstel reserve)
 voor ABVV: Wim De Jonghe (voorstel effectief) en Ronald Van Thienen (voorstel reserve)
voor de natuurverenigingen: Gerald Vereyken (voorzitter Bijenbond Sint-Ambrosius en lid Natuurpunt
en gemeentelijke milieuraad - voorstel effectief), Joris Van Dyck (lid Natuurpunt en gemeentelijke
milieuraad – voorstel reserve) en Paulien Van de Putte (lid Natuurpunt – voorstel reserve).

Het komt de gemeenteraad eveneens toe om een niet-stemgerechtigde vaste secretaris van de
Gecoro aan te duiden afkomstig uit de gemeentelijke administratie.
Argumentatie
Het college heeft de kandidaturen uitgebreid gewikt en gewogen. Zij stellen onderstaande
samenstelling voor.
Er werd bij de selectie rekening gehouden met volgende criteria:
 2/3e verhouding man/vrouw
 verdeling effectief/plaatsvervanger
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 insteek en ervaring
Hierdoor wordt de samenstelling van de GECORO als volgt voorgesteld:
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eerste effectieve vertegenwoordiger als deskundige, tevens voorzitter: Koen Lambrechts
tweede effectieve vertegenwoordiger als deskundige: Koen Vercammen
derde effectieve vertegenwoordiger als deskundige: Nele Alaers
vierde effectieve vertegenwoordiger als deskundige: Stephanie Westerlinck
reserve van de tweede effectieve vertegenwoordiger: Kristien Verhaeghe
reserve van de derde effectieve vertegenwoordiger: Steven Thijs
reserve van de vierde effectieve vertegenwoordiger: Patrick Van Beers
effectieve vertegenwoordiger voor de handelaars: Johan Verhaegen
reserve voor de handelaars: Jeannine Van Hoorebeeck
effectieve vertegenwoordiger voor de werkgevers/zelfstandigen: Guy Van den Broeck
reserve voor de werkgevers/zelfstandigen: Ingrid De Herdt
effectieve vertegenwoordiger voor de landbouwers: Marc Busschots
reserve voor de landbouwers: Bart Ceulemans
effectieve vertegenwoordiger voor de werknemers: Chris Triau
reserve voor de werknemers: Paul Van den Vondel
effectieve vertegenwoordiger voor de natuurverenigingen: Joris Van Dyck
reserve voor de natuurverenigingen: Gerald Vereycken
effectieve niet-stemgerechtigde vaste secretaris: Werner Van den Broeck
reserve voor de vaste secretaris: Greet Inniger

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, artikel 1.3.3.
Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie, en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening
Regelgeving: bevoegdheid
De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd: beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan de
gemeenteraad voorbehoudt. Dit is overeenkomstig artikel 41 9° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Julie Cools; Hanne Cuypers; Geert Fierens;
Jan Hendrickx; Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Nathan Rijnders; Guy Staes;
Ingeborg Van Hoof; Thomas Wellens
- 3 stem(men) tegen: Koen Kerremans; Rudy Nuyens; Brend Van Ransbeeck
- 4 onthouding(en): Dirk Aras; Wim Kelber; Giel Van de Zande; Leen Vervoort

Besluit
Artikel 1
In Berlaar wordt een nieuwe GECORO geïnstalleerd vanaf de goedkeuring van dit besluit tot 31
december 2024.

Artikel 2
De samenstelling van de GECORO wordt bepaald als volgt:

3/4

- de eerste effectieve vertegenwoordiger als deskundige, tevens voorzitter: Koen Lambrechts
- de tweede effectieve vertegenwoordiger als deskundige: Koen Vercammen
- de derde effectieve vertegenwoordiger als deskundige: Nele Alaers
- de vierde effectieve vertegenwoordiger als deskundige: Stephanie Westerlinck
- de reserve van de tweede effectieve vertegenwoordiger: Kristien Verhaeghe
- de reserve van de derde effectieve vertegenwoordiger: Steven Thijs
- de reserve van de vierde effectieve vertegenwoordiger: Patrick Van Beers
- de effectieve vertegenwoordiger voor de handelaars: Johan Verhaegen
- de reserve voor de handelaars: Jeannine Van Hoorebeeck
- de effectieve vertegenwoordiger voor de werkgevers/zelfstandigen: Guy Van den Broeck
- de reserve voor de werkgevers/zelfstandigen: Ingrid De Herdt
- de effectieve vertegenwoordiger voor de landbouwers: Marc Busschots
- de reserve voor de landbouwers: Bart Ceulemans
- de effectieve vertegenwoordiger voor de werknemers: Chris Triau
- de reserve voor de werknemers: Paul Van den Vondel
- de effectieve vertegenwoordiger voor de natuurverenigingen: Joris Van Dyck
- de reserve voor de natuurverenigingen: Gerald Vereycken
- de effectieve niet-stemgerechtigde vaste secretaris: Werner Van den Broeck
- de reserve voor de vaste secretaris: Greet Inniger

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
algemeen directeur

burgemeester-voorzitter

Anja Neels

Walter Horemans
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 16 oktober 2019

algemeen directeur

burgemeester-voorzitter

Anja Neels

Walter Horemans
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