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UITTREKSEL Gemeenteraad
MAANDAG 11 MAART 2019
• aanwezig

Pieter Smits, voorzitter
Rob Mennes, burgemeester
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur

Openbare zitting

Oprichting gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) voor de legislatuur 
2019-2024.

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid de artikels 2, 40, 41 en 56;
Gelet op de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid de artikels 1.3.3. en 
1.3.4.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3.7.2009 tot vaststelling van een 
deontologische code voor de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19.5.2000 tot vaststelling van nadere regels 
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke 
en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en later wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20.02.2014 houdende oprichting ‘Gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) voor de legislatuur 2013-2019’;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29.12.2014 houdende ‘Gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (gecoro): Benoeming leden voor de legislatuur 2013-2019’;
Overwegende dat de leden van de gecoro worden benoemd voor zes jaar, met dien verstande 
dat hun benoeming hernieuwbaar is, en na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt 
overgegaan tot de benoeming van een nieuwe gecoro;
Overwegende dat de nieuwe gecoro pas aantreedt nadat de gemeenteraad de leden ervan 
heeft benoemd en nadat de toezichttermijn, vermeld in artikel 332 van het decreet lokaal 
bestuur, is verstreken;
Overwegende dat tot zolang de oude gecoro aanblijft;
Overwegende dat er inmiddels een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd werd voor de 
legislatuur 2019-2024;
Overwegende dat er bijgevolg overgegaan kan worden tot de benoeming van een nieuwe 
gecoro voor de legislatuur 2019-2024;
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Overwegende dat de huidige gecoro in de zittingen van 23.11.2018 en 20.02.2019 te kennen 
gegeven heeft geen voorstander te zijn van een hernieuwing van de benoeming en voorstelt 
om een oproep tot kandidatuurstelling te lanceren teneinde op die basis tot een samenstelling 
en benoeming van een nieuwe gecoro te komen;
Overwegende dat hiermee ingestemd kan worden aangezien dit inderdaad de meest 
wenselijke werkwijze is en temeer daar er inmiddels ook niet genoeg leden meer zijn om 
louter via herbenoeming tot een nieuwe gecoro te komen;
Overwegende dat bijgevolg de volgende stappen gezet moeten worden om tot de 
samenstelling van een nieuwe gecoro te komen:
1. Een beslissing van de gemeenteraad houdende de vaststelling van het aantal

leden en de maatschappelijke geledingen die kunnen zetelen in de gecoro,
2. Een bekendmaking van de oprichting van een nieuwe gecoro, met publieke

oproep tot het indienen van kandidaturen en vermelding van de einddatum voor 
kandidatuurstelling,

3. Het aanschrijven van de maatschappelijke geledingen met de vraag om
kandidaturen te bezorgen voor een zetelend lid en een plaatsvervanger en dit voor de 
einddatum voor kandidatuurstelling,

4. Een beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende de
voordracht van de voorzitter en de vaste secretaris van de gecoro,

5. Een beslissing van de gemeenteraad houdende de samenstelling van de gecoro,
met benoeming van de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris, 
en eventueel een ondervoorzitter onder de leden, aangezien de voorzitter geen 
plaatsvervanger heeft,

6. Een beslissing van de deputatie houdende goedkeuring van de samenstelling van
de gecoro;

Overwegende dat met voorliggend besluit de eerst vermelde stap gezet zal worden, waarna op 
korte termijn, m.n. in de periode maart-april, de stappen 2, 3 en 4 gezet zullen worden, waarna 
dit dossier terug voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeenteraad op 20.2.2014 oordeelde dat de gecoro zal bestaan uit 4 
deskundigen en 5 maatschappelijke geledingen, zijnde:
1. Verenigingen voor milieu- en natuurbehoud
2. Verenigingen van werkgevers en zelfstandigen
3. Verenigingen van Landbouwers
4. Verenigingen van Werknemers
5. Socioculturele verenigingen;
Overwegende dat tevens geoordeeld werd dat voor de kandidatuurstelling van een lid en een 
plaatsvervanger van de voormelde maatschappelijke geledingen de volgende verenigingen 
zullen worden aangeschreven: 
1. Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) Klein-Brabant, Natuurpunt Rupelstreek,

Velt groep Zuid-Antwerpen/schelle,
2. VOKA Antwerpen-Waasland, UNIZO Antwerpen, Bedrijvengroepering Schelle vzw,
3. Landelijke beweging, Boerenbond, Landelijke Gilden,
4. ACV Mechelen-Rupel, ACLVB Mechelen-Rupel-Kempen, ABVV Regio Antwerpen,
5. Jeugdraad, Sportraad, Cultuurraad;
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Overwegende dat er geen inhoudelijke elementen zijn om hieraan wijzigingen aan te brengen;
Overwegende dat hierbij meegegeven zal worden dat de voorkeur wordt gegeven aan een 
gemeenschappelijke kandidatuurstelling van de verschillende verenigingen én aan 
kandidatuurstellingen waarvan beide kandidaten van een verschillend geslacht zijn;
Overwegende dat nog meegegeven kan worden dat er, teneinde een gecoro te hebben die 
weet wat er leeft in de gemeente Schelle en kan bijdragen aan het creëren van draagvlak bij de 
lokale bevolking, voorkeur gegeven zal worden aan kandidaten die inwoner van de gemeente 
Schelle zijn, dan wel een duidelijke band met de gemeente Schelle hebben;
Overwegende dat de burgemeester, de schepenen en de leden van de gemeenteraad geen lid 
kunnen zijn van de gecoro;
Overwegende echter dat de zittingen van de gecoro openbaar zijn, waardoor deze wel door 
hen bijgewoond kunnen worden, voor zover er niet door de gecoro besloten wordt om tot een 
gesloten zitting over te gaan;
Overwegende dat de voorzitter voor elke vergadering van de gecoro het college van 
burgemeester en schepenen en elke politieke fractie uit de gemeenteraad in kennis moet 
stellen van de agenda en moet uitnodigen om een vertegenwoordiger af te vaardigen voor 
aanwezigheid op de openbare zittingen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de voorzitter en de vaste 
secretaris kan voordragen;
Overwegende dat het hoofd van de dienst Ruimtelijke Ordening de taak van vaste secretaris 
kan waarnemen;
Overwegende dat het presentiegeld voor de stemgerechtigde leden van de gecoro wordt 
vastgesteld op € 12,50;
Overwegende dat de daartoe nodige kredieten zullen worden voorzien in het gemeentelijk 
budget;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26.11.2015 houdende ‘Huishoudelijk reglement 
gecoro: goedkeuring’;
Overwegende dat het goedgekeurde huishoudelijk reglement van de gecoro indien nodig en of 
wenselijk door de nieuwe gecoro aangepast kan worden, waarna dit dan opnieuw ter 
goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist: Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel 
Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx en Pieter Smits)

Artikel 1:
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) van de gemeente Schelle zal 
opnieuw worden samengesteld voor de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2:
Het aantal leden van de gecoro wordt vastgesteld op 9, waarvan 4 deskundigen inzake 
ruimtelijke ordening, de voorzitter inbegrepen en 5 vertegenwoordigers van de in artikel 3 
vermelde maatschappelijke geledingen.
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Artikel 3:
De volgende maatschappelijke geledingen worden uitgenodigd om deel uit te maken van de 
gecoro en een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor te dragen:
1. Verenigingen voor milieu- en natuurbehoud - 1 lid/1plaatsvervanger
2. Verenigingen van werkgevers en zelfstandigen - 1 lid/1plaatsvervanger
3. Verenigingen van Landbouwers - 1 lid/1plaatsvervanger
4. Verenigingen van Werknemers - 1 lid/1plaatsvervanger
5. Socio- culturele verenigingen - 1 lid/1plaatsvervanger
Artikel 4:
Bij de behandeling van de ingediende kandidaturen zal er voorkeur gegeven worden aan:
- deskundigen inzake de materie ruimtelijke ordening;
- een gemeenschappelijke kandidatuurstelling vanuit de verschillende verenigingen binnen 
een maatschappelijke geleding;
- kandidatuurstellingen waarvan beide kandidaten van een verschillend geslacht zijn;
- inwoners van de gemeente Schelle, dan wel mensen met een band met de gemeente Schelle.
Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd een oproep te doen tot 
kandidatuurstelling van deskundigen en vertegenwoordigers van de in artikel 3 vermelde 
maatschappelijke geledingen, waarbij de volgende verenigingen zullen worden 
aangeschreven:
1. Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) Klein-Brabant, Natuurpunt Rupelstreek, 

Velt groep Zuid-Antwerpen/schelle.
2. VOKA Antwerpen-Waasland, UNIZO Antwerpen, Bedrijvengroepering Schelle vzw.
3. Landelijke beweging, Boerenbond, Landelijke Gilden.
4. ACV Mechelen-Rupel, ACLVB Mechelen-Rupel-Kempen, ABVV Regio Antwerpen.
5. Jeugdraad, sportraad, cultuurraad.
Artikel 6:
De gemeenteraad zal de voorzitter en de leden en hun plaatsvervangers van de gecoro tijdens 
een volgende zitting benoemen.
Artikel 7:
Het presentiegeld voor de stemgerechtigde leden en de secretaris van de gecoro wordt 
opnieuw vastgesteld op 12,50 euro.
Artikel 8:
De gecoro kan het huishoudelijk reglement indien nodig en of wenselijk aanpassen, waarna 
dit opnieuw ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad.
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Namens de gemeenteraad
(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Pieter Smits
voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester


