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Stedenbouw en ruimtelijke ordening - Gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (GECORO): Nominatieve samenstelling
De raad,
In openbare zitting vergaderd.
Samenvatting
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van de nieuwe commissie voor
ruimtelijke ordening (GECORO).
Naast de opdrachten die de GECORO heeft ingevolge deze codex, kan ze 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 benoemt de leden en beslist welke maatschappelijke geledingen worden
opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de
GECORO.
De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger
voor.
In een gemeente met meer dan 10.000 en niet meer dan 30.000 inwoners moeten in de
GECORO minimum 9 en maximum 13 leden zetelen.
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.
Leden van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
lid van de adviescommissie zijn.
De regelingen inzake evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, voorzien in
het Decreet over het lokaal bestuur, zijn van toepassing op de GECORO.
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste
secretaris.

De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van
burgemeester en schepenen.
De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening (GECORO) nominatief samen te stellen op basis van de ingediende kandidaturen
en op voordracht van het college van burgemeester en schepenen.
Voorgeschiedenis
 03/01/2019: Besluit gemeenteraad houdende installatie van de nieuwe gemeenteraad.
 27/02/2019: De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen worden
opgeroepen om vertegenwoordigers en plaatsvervangers voor te dragen als lid van
de GECORO.
 01/03/2019: Publicatie oproep in het gemeentelijk infoblad Rijmheide voor kandidaatdeskundigen.
 16/01/2019: E-mail van Julie Van Looy waarbij zij zich kandidaat stelt als deskundige.
 18/02/2019: E-mail van Stijn Bruwier waarbij hij zich kandidaat stelt als deskundige.
 04/03/2019: E-mail van Michel Van de Velde waarbij hij zich kandidaat stelt als
deskundige.
 13/03/2019: E-mail van Fons Van Bael waarbij hij zich kandidaat stelt als deskundige.
 25/03/2019: Katrien Hoebeke stelt zich kandidaat als deskundige.
 27/03/2019: Jannes Vercammen stelt zich via het digitaal loket van de gemeente
kandidaat als deskundige.
 27/03/2019: Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen draagt Dirk Keuleers voor als
effectief vertegenwoordiger van werkgeversvereniging en Patrick Verworst als zijn
plaatsvervanger.
 29/03/2019: E-mail Joost Dewyspelaere waarbij hij zich kandidaat stelt als
vertegenwoordiger namens klimaat- en natuurverenigingen.
 31/03/2019: An Pelsmaekers stelt zich via het digitaal loket van de gemeente
kandidaat als deskundige.
 04/04/2019: Brief Steven Vandoorne waarin hij zich kandidaat stelt als
vertegenwoordiger namens milieuverenigingen.
 05/07/2019: E-mail van Paul Ragé waarbij hij zich kandidaat stelt als
vertegenwoordiger namens milieuverenigingen.
 27/08/2019: E-mail van Bart Candaele waarbij hij zich kandidaat stelt als deskundige.
 25/09/2019: E-mail van Guido Hendrickx waarbij hij zich kandidaat stelt als effectief
vertegenwoordiger namens verenigingen van handelaars.
 25/09/2019: E-mail van Christopher Liekens waarbij hij zich kandidaat stelt als
plaatsvervanger namens verenigingen van handelaars.
 26/09/2019: E-mail van Christina Verreth waarbij zij zich kandidaat stelt als effectief
vertegenwoordiger namens verenigingen van handelaars.
 01/10/2019: ACV provincie Antwerpen draagt Bernat Scheffer voor als effectief
vertegenwoordiger namens vereniging van werknemers en Jan Kets als zijn
plaatsvervanger.
 03/10/2019: E-mail van Robin Verachtert waarbij hij zich kandidaat stelt als
plaatsvervanger namens klimaat- en natuurverenigingen.
 03/10/2019: E-mail van Griet Verstraeten waarbij zij zich kandidaat stelt als
deskundige.

 04/10/2019: Marc Van Rompaey stelt zich kandidaat als plaatsvervanger namens
verenigingen van landbouwers.
 Naar aanleiding van de oproep voor kandidaturen voor de gemeentelijke adviesraden
dienden volgende personen hun kandidatuur in als deskundigen: Christian Busschots,
Tom Verschueren, Rudy Van Camp, Pieter Van de Perre, Ghislain Barra, Eric
Duchesne.
 Naar aanleiding van de oproep voor kandidaturen voor de gemeentelijke adviesraden
dienden volgende personen hun kandidatuur in namens maatschappelijke geledingen:
Dirk Keuleers namens vereniging van werkgevers of zelfstandigen, Patrick Verworst
namens vereniging van werkgevers of zelfstandigen, Gerard Schmitz namens
verenigingen van handelaars, Leopold Van Looy namens verenigingen van
landbouwers.
 07/10/2019: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van
23/10/2019.
 07/10/2019: Het college van burgemeester en schepenen draagt:
o Bart Candaele voor als voorzitter van de GECORO
o Martine DE Wandeleer voor als secretaris van de GECORO.
Feiten en context
Onze gemeente telt ongeveer 15.000 inwoners.
In een gemeente met meer dan 10.000 en niet meer dan 30.000 inwoners moeten in de
GECORO minimum 9 en maximum 13 leden zetelen.
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.
Leden van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
lid van de adviescommissie zijn.
Er werden vijf maatschappelijke geledingen opgeroepen om één of meerdere
vertegenwoordigers en plaatsvervangers voor te dragen om te zetelen in de GECORO:
 milieu- en natuurverenigingen:
o 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens milieuverenigingen,
o 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens klimaatverenigingen
o 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens natuurverenigingen
 verenigingen van handelaars: 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers
 verenigingen van landbouwers: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
 verenigingen van werkgevers of zelfstandigen: 1 vertegenwoordiger en 1
plaatsvervanger
 verenigingen van werknemers: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
Bijgevolg zouden er 8 vertegenwoordigers de maatschappelijke geledingen
vertegenwoordigen.
In dat geval moet minimum 1 deskundige worden aangesteld en kunnen er maximum 5
deskundigen worden aangesteld.
2/3 van de effectieve leden mogen hetzelfde geslacht hebben.
Indien 13 effectieve leden worden aangesteld mogen slechts 9 leden daarvan hetzelfde
geslacht hebben.

Volgende kandidaturen namens milieuverenigingen werden ingediend: Steven Vandoorne,
Paul Ragé
Volgende kandidaturen namens klimaatverenigingen werden ingediend: Geen
Volgende kandidaturen namens natuurverenigingen werden ingediend: Joost Dewyseplaere,
Robin Verachtert
Volgende kandidaturen namens verenigingen van handelaars werden ingediend: Gerard
Schmitz, Christina Verreth, Guido Hendrickx, Christopher Liekens
Volgende kandidaturen namens verenigingen van landbouwers werden ingediend: Leopold
Van Looy, Marc Van Rompaey
Volgende kandidaturen namens verenigingen van werkgevers werden ingediend: Dirk
Keuleers, Patrick Verworst
Volgende kandidaturen namens verenigingen van werknemers werden ingediend: Bernat
Scheffer, Jan Kets
Volgende kandidaturen werden ingediend om te zetelen als deskundige en werden als volgt
gemotiveerd:
 An Pelsmaekers, wonende Aspergeveld 13 te 2800 Mechelen, motiveert haar
deskundigheid als volgt: Zij is momenteel werkzaam als ruimtelijk planner bij
Interleuven. Zij werkt aan verschillende projecten waaronder de opmaak van
ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, GIS-projecten, mobiliteit, enzoverder.
Tevens is zij vanuit Interleuven twee dagen per week aangesteld als intergemeentelijk
omgevingsambtenaar in de gemeente Keerbergen. Door haar job is zij goed op de
hoogte van het omgevings- en vergunningenbeleid en de bijhorende regelgeving.
Door de combinatie van ruimtelijk planner en omgevingsambtenaar heeft zij heel wat
expertise opgebouwd die zij kan gebruiken als deskundige in de GECORO. Door
haar brede achtergrond vanuit haar studies (master geografie en master in de
stedenbouw en ruimtelijke planning) en werkervaring, bekijkt zij ruimtelijke
ontwikkelingen steeds vanuit een breed en overkoepelend perspectief.
 Jannes Vercammen, wonende Oude straat 90 te 2820 Bonheiden, motiveert zijn
deskundigheid als volgt: Hij bezit een bachelordipolma vastgoed en een
masterdiploma Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Hij was 2,5 jaar werkzaam als
deskundige bij de stedenbouwkundige vergunningsdienst van de stad Mechelen.
Gedurende 2 jaar is hij aan de slag als adviseur mobiliteit bij de provincie Antwerpen.
Op de bouwdienst van de stad Mechelen heeft hij op lokaal stedelijk niveau, het
vergunningsinstrumentarium volledig onder de knie gekregen en heeft hij de werking
van een lokaal bestuur van binnenuit leren kennen. Bij de provincie ontwikkelt hij
mee een provinciale ruimtelijke mobiliteitsvisie. In zijn job merkt hij continu de
raakvlakken tussen mobiliteit en ruimtelijke planning. Als inwoner van Bonheiden ziet
hij graag de gemeente ontwikkelen volgens duurzame ruimtelijke uitgangspunten en
wil hij door te zetelen in de GECORO hieraan een steentje bijdragen.
 Fons Van Bael, wonende Nachtegalenlaan 2 te 2820 Bonheiden, motiveert zijn
deskundigheid als volgt: Door zijn functie als directeur van het recreatiedomein De
Lilse Bergen komt hij regelmatig in contact met de problematiek van ruimtelijke
ordening. Omdat begin 2020 zijn pensioen begint is het voor hem mogelijk om
voldoende tijd vrij te maken. Als "jonge" inwoner van Bonheiden is hij nog niet zo
goed vertrouwd met wat leeft in de gemeente. Anderzijds geeft hem dat voldoende
onafhankelijkheid om zonder historische achtergrond een aantal zaken te beoordelen
om deze vervolgens de confronteren met de historische achtergrond van de andere
leden van de commissie. Zijn werkervaring: 1978-1980: Bij de Intercommunale









Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen was het zijn taak om een studie op te
maken naar de woonbehoeften in de Kempen. 1980-1982: Verantwoordelijke voor
de regio Midden-Oosten en Afrika van de afdeling Internationale Verkoop bij
Organon Technika. 1982 tot heden: Directeur van het recreatiedomein De Lilse
Bergen. Tevens is hij lid van verschillende werkgroepen van recreatieve verenigingen.
Michel Van de Velde, wonende Berentrodedreef 33 te 2820 Bonheiden, motiveert
zijn deskundigheid als volgt: Vanuit zijn opleiding als industrieel ingenieur bouwkunde
met specialisatie 'uitvoeringstechnieken' en 30 jaar ervaring die hij in de bouwwereld
heeft opgedaan, wenst hij deze kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap.
Momenteel is hij verantwoordelijke van een technische dienst voor opvang van
kinderen met gedragsstoornissen. Ze hebben een 10-tal woningen onder beheer
waarbij hij zowel betrokken is bij het ontwerp als bij de nazorg ervan. Naast deze
functie is hij ook nog deels preventieadviseur in het bedrijf zodat hij ook kennis heeft
op het vlak van de veiligheidscoördinatie op werven. Vanuit zijn functie komt hij
zowel in contact met lokale en gewestelijke overheden als met architectenbureau's,
studiebureau's en nutsbedrijven. Tevens is hij vertrouwd met de wet op
overheidsopdrachten. Binnen zijn functie als verantwoordelijke van de technische
dienst zit ook het wagenparkbeheer vervat zodat ook het luik mobiliteit binnen zijn
expertise valt. Vorige legislatuur heeft hij reeds deelgenomen aan de GECORO als
plaatsvervangend deskundige.
Stijn Bruwier, wonende Sint-Katelijnekerkhof 7 te 2800 Mechelen, motiveert zijn
deskundigheid als volgt: Gezien zijn werkervaring, opleidingen en interesse voor het
beleidsveld van ruimtelijke ordening (omgeving) wil hij zich opnieuw kandidaat stellen
als deskundige. Hij is sinds 02/04/2018 werkzaam als gemeentelijk
omgevingsambtenaar in Willebroek. Van 03/10/2011 tot 02/04/2018 was hij
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar in Kampenhout. Van 2008 tot 10/03/2011
was hij projectdeskundige grondbeleid en ruimtelijke planning bij IGEMO. Hij is
master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning en werd genomineerd voor de
VRP-Eindwerkprijs 2008 (thesis: 'Nalatenschap van de Olympische Spelen 2012
Londen. Ontwikkeling van een nieuwe duurzame stedelijke wijk').
Julie Van Looy, lokale vastgoedmakelaar, motiveert haar deskundigheid als volgt:
Voelt zich uitermate betrokken bij het gemeentelijk beleid op vlak van werken,
wonen en ruimtelijke ordening in de regio Bonheiden. Nagenoeg elke beslissing die
door de gemeente wordt genomen heeft direct of indirect een impact op de lokale
vastgoedmarkt. Een vastgoedmakelaar is de eerste professionele actor die
tussenkomt in een verkoop- en verhuurproces en beschikt daardoor over een unieke
lokale terreinkennis. Verder beschikt zij over een juridische achtergrond aangezien zij
over een masterdiploma rechten beschikt, waarbij zij zich vooral heeft gefocust op
ruimtelijke ordening en milieu. Participatie van een vastgoedmakelaar in de GECORO
zorgt voor een rechtstreekse lijn met de meest actuele tendensen op de lokale
vastgoedmarkt en biedt een meerwaarde. Haar kandidatuurstelling kan tevens
rekenen op de steun van haar beroepsorganisatie, CIB Vlaanderen, zoals ook blijkt uit
het attest dat ze als bijlage toevoegt.
Christian Busschots, motiveert zijn deskundigheid als volgt: Als erkend MERdeskundige in de discipline geluid en trillingen heeft hij al meer dan 20 jaar ervaring
met deze disciplines. In de vorige GECORO was hij plaatsvervangend deskundige en
is hij bijna altijd naar alle vergaderingen en werkgroepen geweest.

 Tom Verschueren, motiveert zijn deskundigheid als volgt: Hij woont bijna 38 jaar in
Bonheiden en is reeds 14 jaar werkzaam als diensthoofd Openbare Werken en
mobiliteit bij de gemeente Willebroek. Daar houdt hij zich in hoofdzaak bezig met de
(her)inrichting van de openbare ruimte. Hij is dus zeer vertrouwd met de materie
behandeld door de GECORO en wenst zijn steentje te kunnen bijdragen aan de
ruimtelijke ordening en de inrichting van de openbare ruimte binnen de eigen
gemeente. De werking van een lokale overheid, samenstelling van dossiers is hem dus
zeer vertrouwd. Hij is van opleiding industrieel ingenieur bouwkundige en master in
de kunstwetenschappen en archeologie. Tussen deze opleidingen heeft hij ook nog
een jaar stedenbouw gestudeerd aan de Erasmus Hogeschool.
 Pieter Van de Perre, motiveert zijn deskundigheid als volgt: Hij wil zich graag inzetten
om mee advies te verlenen rond concrete situaties en ook om een lange termijn visie
mee te ontwikkelen rond ruimtelijke ordening in de ruime zin (type woningbouw,
waterbeheer, mobiliteit, land- en bosbouw, aandacht voor biodiversiteit). Hij is ervan
overtuigd dat een goede ruimtelijke ordening de gemeente aantrekkelijk maakt voor
bestaande en nieuwe inwoners en ook de beheerskosten van de infrastructuur kan
drukken. Hij is van opleiding burgerlijk ingenieur en werkt voor een ingenieursbureau
als projectleider van industriële projecten.
 Ghislain Barra, motiveert zijn deskundigheid als volgt: Daar hij steeds geïnteresseerd
is geweest in de ruimtelijke ordening en het streven naar een evenwicht met de
natuur, wenst hij als gepensioneerde zich kandidaat te stellen voor de GECORO. Als
ambtenaar heeft hij 4 jaar gewerkt op een bouwdienst en daarna als diensthoofd van
een technische dienst openbaar domein, waardoor hij naar zijn mening enige kennis
en ervaring heeft in deze materie.
 Eric Duchesne motiveert zijn deskundigheid als volgt: Stelt zich kandidaat omwille van
interesse in de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, gekoppeld aan ervaring in
de materie. Hij was 15 jaar burgemeester van Bonheiden en bevoegd voor ruimtelijke
ordening.
 Katrien Hoebeke, wonende Doornlaarstraat 103 te 2820 Bonheiden, motiveert haar
deskundigheid als volgt: Als recent afgestudeerd landschapsarchitect heeft zij haar de
afgelopen drie jaar fors verdiept in alle facetten die met de publieke ruimte en de
ruimtelijke ordening te maken hebben op alle schaalniveaus. Wonen in de toekomst,
bovenlokale natuurverbindingen, de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk, de
esthetiek van fietsstraten, maar ook de psycho-sociale dimensie van de inrichting van
onze ruimte zijn thema's die voor haar centraal staan. Daarnaast kan zij putten uit
meer dan 30 jaar management- en consultingervaring, waar dialoog en
resultaatgerichtheid voor haar altijd heel erg belangrijk zijn geweest.
 Bart Candaele, motiveert zijn deskundigheid als volgt: De voorbije legislatuur maakte
hij als deel uit van de GECORO. Professioneel is hij actief binnen VLAIO waar vanaf 1
januari ook de werking ruimtelijke economie zal deel uitmaken van zijn afdeling. Deze
werking omvat de advisering van RUP's, planologische attesten, de opvolging van
ruimtelijke planningsprocessen en het opvolgen, faciliteren van de ruimtelijke
ontwikkeling van de economisch bestemde zones zoals bedrijventerreinen,
brownfields, handelsverstering, etc. Hij bezit een diploma rechten met specialisatie
milieurecht waarbij hij ook een keuzevak recht van de ruimtelijke ordening volgde.
Gezien zijn ervaring als ambtenaar en zijn kennis van ruimtelijke ordening, zowel
theoretisch als praktisch, denkt hij geschikt te zijn om als expert te zetelen in de
GECORO.

 Griet Verstraeten, motiveert haar deskundigheid als volgt: Zij bouwde haar ervaring
ruimtelijke planning op vanuit haar opleiding als bio-ingenieur in het land- en
bosbeheer waarna zij aan de slag ging bij verschillende studiebureaus als
projectmedewerker ruimtelijke planning en gemeenten begeleidde in de opmaak van
hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vanuit open ruimte perspectief. Van 2012
tot 2014 werkte zij als stedenbouwkundig ambtenaar in de gemeente Keerbergen
waardoor zij de kans kreeg om een bijkomende master in stedenbouw en ruimtelijke
planning te studeren aan de universiteit van Antwerpen. Deze opleiding heeft zij
beëindigd op de masterproef na. Sinds juli 2016 werkt zij als beleidsmedewerker
klimaatadaptatie bij het Departement Omgeving waarbij zij het Vlaams adaptatiebeleid
coördineert en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van het
Vlaams Klimaatadaptatieplan. Zij volgt ook internationale ontwikkelingen en het
Europees adaptatiebeleid op en werkt rond communicatie en sensibilisatie,
ondersteuning van lokale besturen rond het lokaal adaptatiebeleid en het faciliteren
van kennisuitwisseling met betrekking tot klimaatadaptatie tussen verschillende
actoren.
 Rudy Van Camp, motiveert zijn deskundigheid als volgt: Hij stelt zich kandidaat voor
de GECORO vanuit zijn interesse, engagement en expertise. Het opnemen van
verantwoordelijkheid maakt onlosmakelijk deel uit van burgerzin. Als zelfstandig
communicatieadviseur met specialiteit beleidsparticipatie heeft hij ruim 10 jaar
ervaring bij het begeleiden van grote overheidsprojecten inzake mobiliteit,
stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Vermits er geen kandidaturen werden ingediend namens klimaatverenigingen moet de
oproeping van de maatschappelijke geledingen worden aangepast.
Juridische grond
 De Vlaamse codex ruimtelijke ordening, inzonderheid artikel 1.3.3.
 Het Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 304,§3, tweede lid.
 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19/05/2000 tot vaststelling van nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale,
intergemeentelijke en gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en latere
wijzigingen.
 Brief van het Departementshoofd Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van de
provincie Antwerpen van 14/06/2013 met betrekking tot het gewijzigde standpunt
van de deputatie inzake de samenstelling van de GECORO’s, namelijk dat naar
aanleiding van een schriftelijke vraag minister Geert Bourgeois oordeelde dat de
man-vrouwverhouding enkel van toepassing is op de effectieve leden van de
GECORO. Naar aanleiding daarvan besloot de deputatie geen weigeringen van
goedkeuring meer uit te spreken indien bij de plaatsvervangende leden het 2/3
quotum niet wordt gehaald.
Argumentatie
De decreetgever heeft binnen het subsidiariteitsprincipe de opdracht aan de gemeente
toevertrouwd om er zorg voor te dragen dat in de GECORO een representatieve
vertegenwoordiging van de maatschappelijke krachten uit te gemeente is terug te vinden.
Representatieve vertegenwoordiging van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen
de GECORO is noodzakelijk voor een goede werking ervan.

De basisdoelstelling inzake ruimtelijke ordening is immers terug te vinden in artikel 1.1.4 van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarin gesteld wordt dat de ruimtelijke behoeften
van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar moet worden
afgewogen.
Gezien de belangrijke rol van de GECORO is het van essentieel belang dat de gemeente
voldoende aandacht besteedt aan de selectie van deskundigen voor de commissie.
Deskundigheid in de ruimtelijke ordening is zeker niet enkel een kwestie van diploma’s.
Praktijkkennis of ervaring door de uitoefening van een specifiek beroep of door een
engagement in een wijk- of actiecomité, kunnen evenzeer wijzen op deskundigheid.
Opleiding en/of ervaring moeten uiteindelijk doorslaggevend zijn voor een aanstelling.
Belangrijk is dat dit voldoende en op een afdoende wijze wordt gemotiveerd.
Vermits er geen specifieke kandidaturen werden ingediend namens klimaatverenigingen is het
noodzakelijk om het besluit van de gemeenteraad van 27/02/2019 betreffende de oproeping
van de maatschappelijke geledingen aan te passen en geen vertegenwoordiging te voorzien
namens klimaatverenigingen.
Besluit:
Stemming artikel 1: Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Wijzigt het besluit van de gemeenteraad van 27/02/2019 waarbij de
maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om vertegenwoordigers en
plaatsvervangers voor te dragen als lid van de GECORO als volgt:
Roept volgende maatschappelijke geledingen op om vertegenwoordigers en
plaatsvervangers voor te dragen als lid van de GECORO:
 milieu- en natuurverenigingen: 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens
milieuverenigingen, 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens klimaat- en
natuurverenigingen;
 verenigingen van handelaars: 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers
 verenigingen van landbouwers: 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger
 verenigingen van werkgevers of zelfstandigen: 1 vertegenwoordiger en
plaatsvervanger
 verenigingen van werknemers: 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
Geheime stemming artikel 2: Met 20 stemmen Steven Vandoorne
Artikel 2 - Benoemt Steven Vandoorne als effectief lid namens milieuverenigingen om te
zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 3: Met 20 stemmen Paul Ragé
Artikel 3 - Benoemt Paul Ragé als plaatsvervangend lid namens milieuverenigingen om te
zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 4: Met 16 stemmen Joost Dewyspelaere, 1 niet akkoord met de
voorgestelde kandidaat en 3 onthoudingen
Artikel 4 - Benoemt Joost Dewyspelaere als effectief lid namens klimaat- en
natuurverenigingen om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 5: Met 19 Robin Verachtert en 1 niet akkoord met de
voorgestelde kandidaat
Artikel 5 - Benoemt Robin Verachtert als plaatsvervangend lid namens klimaat- en
natuurverenigingen om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 6: Met 20 stemmen Christina Verreth

Artikel 6 - Benoemt Christina Verreth als effectief lid namens verenigingen van handelaars
om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 7: Met 20 stemmen Christopher Liekens
Artikel 7 - Benoemt Christopher Liekens als plaatsvervangend lid namens verenigingen van
handelaars om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 8: Met 20 stemmen Gerard Schmitz
Artikel 8 - Benoemt Gerard Schmitz als effectief lid namens verenigingen van handelaars om
te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 9: Met 18 stemmen Guido Hendrickx en 2 niet akkoord met de
voorgestelde kandidaat
Artikel 9 - Benoemt Guido Hendrickx als plaatsvervangend lid namens verenigingen van
handelaars om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 10: Met 20 stemmen Leopold Van Looy
Artikel 10 - Benoemt Leopold van Looy als effectief lid namens verenigingen van
landbouwers om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 11: Met 18 stemmen Marc Van Rompaey, 1 niet akkoord met de
voorgestelde kandidaat en 1 onthouding
Artikel 11 - Benoemt Marc Van Rompaey als plaatsvervangend lid namens verenigingen van
landbouwers om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 12: Met 20 stemmen Dirk Keuleers
Artikel 12 - Benoemt Dirk Keuleers als effectief lid namens verenigingen van werkgevers of
zelfstandigen om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 13: Met 20 stemmen Patrick Verworst
Artikel 13 - Benoemt Patrick Verworst als plaatsvervangend lid namens verenigingen van
werkgevers of zelfstandigen om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 14: Met 18 stemmen Bernat Scheffer en 2 niet akkoord met de
voorgestelde kandidaat
Artikel 14 - Benoemt Bernat Scheffer als effectief lid namens verenigingen van werknemers
om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 15: Met 19 stemmen Jan Kets en 1 onthouding
Artikel 15 - Benoemt Jan Kets als plaatsvervangend lid namens verenigingen van werknemers
om te zetelen in de GECORO.
Geheime stemming artikel 16: Met 16 stemmen An Pelsmaekers, 1 stem Jannes Vercammen,
2 stemmen Pieter Van de Perre en 1 stem Griet Verstraeten
Artikel 16 - Benoemt An Pelsmaekers als effectief lid om in de GECORO te zetelen als
deskundige.
Geheime stemming artikel 17: Met 18 stemmen Pieter Van de Perre, 1 stem Katrien
Hoebeke en 1 stem Rudy Van Camp
Artikel 17 - Benoemt Pieter Van de Perre als plaatsvervangend lid om in de GECORO te
zetelen als deskundige.
Geheime stemming artikel 18: Met 16 stemmen Jannes Vercammen en 4 stemmen Eric
Duchesne
Artikel 18 - Benoemt Jannes Vercammen als effectief lid om in de GECORO te zetelen als
deskundige.
Geheime stemming artikel 19: Met 19 stemmen Rudy Van Camp en 1 stem Griet
Verstraeten
Artikel 19 - Benoemt Rudy Van Camp als plaatsvervangend lid om in de GECORO te zetelen
als deskundige.

Geheime stemming artikel 20: Met 16 stemmen Stijn Bruwier, 1 stem Eric Duchesne en 3
stemmen Rudy Van Camp
Artikel 20 - Benoemt Stijn Bruwier als effectief lid om in de GECORO te zetelen als
deskundige.
Geheime stemming artikel 21: Met 13 stemmen Michel Van de Velde, 4 stemmen Julie Van
Looy, 2 stemmen Katrien Hoebeke en 1 stem Griet Verstraeten
Artikel 21 - Benoemt Michel Van de Velde als plaatsvervangend lid om in de GECORO te
zetelen als deskundige.
Geheime stemming artikel 22: Met 20 stemmen Katrien Hoebeke
Artikel 22 - Benoemt Katrien Hoebeke als effectief lid om de in de GECORO te zetelen als
deskundige.
Geheime stemming artikel 23: Met 16 stemmen Christian Busschots, 3 stemmen Julie Van
Looy en 1 stem Rudy Van Camp
Artikel 23 - Benoemt Christian Busschots als plaatsvervangend lid om in de GECORO te
zetelen als deskundige.
Geheime stemming artikel 24: Met 20 stemmen Griet Verstraeten
Artikel 24 - Benoemt Griet Verstraeten als effectief lid om in de GECORO te zetelen als
deskundige.
Geheime stemming artikel 25: Met 19 stemmen Tom Verschueren en 1 stem Eric Duchesne
Artikel 25 - Benoemt Tom Verschueren als plaatsvervangend lid om in de GECORO te
zetelen als deskundige.
Geheime stemming artikel 26: Met 15 stemmen Bart Candaele, 4 stemmen Eric Duchesne en
1 onthouding
Artikel 26 - Benoemt Bart Candaele als effectief lid om in de GECORO te zetelen als
deskundige.
Geheime stemming artikel 27: Met 20 stemmen Bart Candaele
Artikel 27 - Benoemt Bart Candaele als voorzitter van de GECORO.
Geheime stemming artikel 28: Met 20 stemmen Martine De Wandeleer
Artikel 28 - Benoemt Martine De Wandeleer als vaste secretaris van de GECORO.
Artikel 29 - Bezorgt deze beslissing binnen de 10 dagen digitaal aan de toezichthoudende
overheid.
Voor eensluidend uittreksel:

Willem Peeters,
Algemeen directeur

Steven Morrens,
Voorzitter gemeenteraad

