UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180 MOERBEKE.
Openbare zitting van 25 juni 2019.
Tegenwoordig:
Peter De Bock, Voorzitter
Robby De Caluwe, Burgemeester
Stijn Deschepper, Sarah Poppe, Koen Mertens, Schepenen
Thierry Walbrecht, voorzitter BCSD
Dieleman, Antje Van Hecke, Karen De Block, Seline Somers, Tom Hillaert, Gemeenteraadslid
Karin Van de Sompel, Algemeen directeur
Afwezig:
Verontschuldigd:
Marc Cossaer, Gemeenteraadslid
Barbara Put, Adjunct algemeen directeur

GR/2019/098 - SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING
(GECORO).
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna genoemd de VCRO;
Gelet op het besluit van 19 mei 2000 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening;
Gelet op de omzendbrief BB2007/03 man-vrouw verhouding GECORO van de Vlaamse minister van
binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering;
Overwegende dat de VCRO, inzonderheid artikel 1.3.3, bepaalt dat een adviesraad voor ruimtelijke
ordening wordt opgericht op het niveau van de gemeente, de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening genoemd ;
Overwegende dat de gemeenteraad, conform de VCRO, de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers
en de vaste secretaris benoemt;
Overwegende dat de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in een gemeente met
minder dan 10.000 inwoners minimum 7 en maximum 9 leden telt ;
Overwegende dat VCRO bepaalt dat het ledenaantal de voorzitter inbegrepen is en dat minimum één
vierde van de leden, waaronder de voorzitter deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening ; dat de
overige leden vertegenwoordigers zijn van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de
gemeente;
Overwegende dat een nieuwe legislatuur een nieuwe samenstelling van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening vereist;

Overwegende dat voormelde omzendbrief bepaalt dat de evenwichtige verhouding man-vrouw ook
van toepassing is bij de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2019 houdende goedkeuring samenstelling
GECORO;
Overwegende dat een afgevaardigde van een politieke fractie de vergadering als niet-stemgerechtigd
lid kan bijwonen;
Gelet op de publieke oproep;
Gelet op de talrijk binnengekomen kandidaturen;
Gelet op de voordracht van het college van burgemeester en schepenen voor de functie van
voorzitter en secretaris als volgt:
-

voorzitter: Patrick Dieleman

-

secretaris: Mathias Beeldens, omgevingsambtenaar;

Overwegende dat over elke binnengekomen kandidatuur afzonderlijk dient te worden gestemd;
Overwegende dat bij de stemming rekening moet worden gehouden met de verhouding man-vrouw;
dat in de publieke oproep de nodige aandacht werd gevraagd aan het principe van de manvrouwverhouding;
Overwegende dat op vraag van de voorzitter de gemeenteraad unaniem beslist om niet geheim te
stemmen maar bij handopsteking per naam en per voor te dragen functie;
Gaat over tot de stemming;
Resultaat van de stemming:
Voor de geleding landbouw:
Naam

effectief

Pierre De Bock

plaatsvervanger
x

Marc Van Hecke

x

Resultaat:Pierre De Bock is verkozen tot effectief lid; Marc Van Hecke tot plaatsvervanger.
Voor de geleding tuinbouw:
Naam
Kris Goossens
Martin Tollenaere

effectief

plaatsvervanger
x
x

Resultaat: Kris Goossens is verkozen tot effectief lied, Martin Tollenaere tot plaatsvervanger.

Voor de geleding natuur
Naam

effectief

Christine Vervaet

plaatsvervanger
x

Wouter Van Vlaender

x

Resultaat: Christine Vervaet is verkozen tot effectief lid; Wouter Van Vlaender tot plaatsvervanger.
Voor de geleding handelaars.
Naam

effectief

Marianne Vanden
Herrewegen

plaatsvervanger
x

Jo Herssens

x

Resultaat: Marianne Vanden Herrewegen is verkozen tot effectief lid; Jo Herssens tot
plaatsvervanger.
Voor de geleding werknemers.
Naam

effectief

plaatsvervanger

Karel Van Stappen

x

Jasper Ravelingen

x

Resultaat: Karel Van Stappen is verkozen tot effectief lid; Jasper Ravelingen tot plaatsvervanger.
Deskundigen.
Overwegende dat heden deskundigen dienen aangeduid te worden; dat op basis van de
kandidaturen (3) en de onderrichtingen van het decreet en de bestendige deputatie 3 effectieven
kunnen worden aangeduid, waarvan één als voorzitter en één plaatsvervanger;
Naam
Brenda De Bock

effectief

plaatsvervanger
x

Freddy Meul

x

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art. 1. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening samen te stellen als volgt:

Maatschappelijke geleding

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Landbouw

Pierre De Bock

Marc van Hecke

Tuinbouw

Kris Goossens

Martin Tollenaere

Natuur

Christine Vervaet

Wouter Van Vlaender

Handelaars

Marianne Vanden
Herrewegen

Jo Herssens

Werknemers

Karel Van Stappen

Jasper Ravelingen

Deskundige-Voorzitter

Patrick Dieleman

Deskundige 1

Brenda De Bock

Freddy Meul

Art. 2. De functie van voorzitter toe te vertrouwen aan Patrick Dieleman en de functie van secretaris
aan Mathias Beeldens, omgevingsambtenaar.
Art. 3. Deze beslissing bekend te maken op de webtoepassing en ter kennis te brengen van de
toezichthoudende overheid via de overzichtslijst zoals bedoeld bij decreet lokaal bestuur van 22
december 2017 en een afschrift van deze beslissing toe te zenden aan de Vlaamse regering en aan de
Bestendige Deputatie.

Namens de gemeenteraad,
Karin Van de Sompel

Peter De Bock

Get. Algemeen directeur

Get. Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
9180 Moerbeke, 3 september 2019.
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

