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Zitting van 24 november 2020
Ruimte/Stadsontwikkeling

Goedgekeurd

18 2020_GR_00285 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening - Huishoudelijk reglement - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw 
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf 
Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart 
Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich 
Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw 
Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk Sweron, gemeenteraadslid; de heer 
Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, 
gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter 
Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 35 stem(men) voor: Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Lut Creemers; 
Pieter Cuppens; Philip De Hollogne; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Joske Dexters; 
Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; 
Bert Lambrechts; Hubert Lenssen; Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; 
Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Marc 
Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Dirk Sweron; Steven Vandeput; Tom 
Vandeput; Joost Venken
- 3 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken
- 1 stem(men) blanco: Frank Dewael

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad is belast met het goedkeuren van het huishoudelijk reglement 
voor de GECORO.

Argumentatie
Tijdens de installatievergadering van de GECORO werd het huishoudelijk 
reglement unaniem door de leden goedgekeurd.

Juridische grond
Artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, 
intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor Ruimtelijke Ordening van 19 
mei 2000.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur

Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de 
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
aangelegenheden, vermeld in artikel 2.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement voor de Gemeentelijk 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening goed.

Bijlagen
1. Huishoudelijk_reglement.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



1 

 

 

GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO) 
Stad Hasselt 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Goedgekeurd door de GECORO in haar vergadering van 08-09-2020 

 
Goedgekeurd door de Gemeenteraad in haar vergadering van 24-11-2020 

 

 
 
Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Ordening van de stad Hasselt, verder in dit document ‘de commissie’ genoemd. Het huishoudelijk 
reglement behelst naast de elementen die minimaal vastgelegd zijn in het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 19 mei 2000, art. 10, tevens de elementen die door de commissie nodig worden geacht 
voor de goede werking. 
 
 
1. Toelichting bij de samenstelling 

 
De gemeenteraad heeft de Heer Dimitri Minten benoemd tot voorzitter van de commissie.  
In geval van afwezigheid van de voorzitter, zal de Mevrouw Nektaria Moskofidis, aangeduid tot 
ondervoorzitter, de voorzitter vervangen. 
In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, zal de taak van de 
voorzitter worden overgenomen door een effectief lid van de commissie, aan te duiden door de 
overige aanwezige stemgerechtigde leden van de commissie en dit bij gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
Tot secretaris werd benoemd mevrouw Joke Saelemaekers, werkzaam bij de afdeling ruimtelijke 
ordening van de stad Hasselt. 
In geval van afwezigheid van de secretaris, zal deze vervangen worden door een personeelslid 
van de afdeling ruimtelijke ordening.  
In geval van onvoorziene afwezigheid zal de secretaris vervangen worden door een effectief lid 
van de commissie. Dit lid behoudt zijn rechten als effectief lid. 
 
 

2. Wijze van agenderen 
 
De voorbereiding van de agenda gebeurt door de voorzitter, samen met de secretaris, zij bepalen 
de datum en de plaats van de vergadering. 
 
Effectieve leden kunnen tevens agendapunten laten toevoegen tot ten laatste 15 kalenderdagen 
voor de vergadering. De aanvraag gebeurt schriftelijk (per e-mail) door middel van een duidelijke 
en gemotiveerde nota aan de voorzitter en de secretaris. 
 
Vragen tot toevoeging van een punt aan een reeds verzonden agenda, worden door de indiener 
verantwoord met betrekking tot de hoogdringendheid. Deze toevoeging kan slechts tot 5 dagen 
vóór de vergadering en mits aanvaarding van de hoogdringendheid bij aanvang van de 
vergadering en dit door minimaal 2/3de  van de aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
De voorzitter moet de commissie bijeenroepen binnen de 15 dagen die volgen op een verzoek 
van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Hij moet dit ook doen bij 
een verzoek dat uitgaat van minstens één derde van de leden van de commissie. De voorzitter 
van de commissie dient deze commissie tevens bijeen te roepen binnen 15 dagen die volgen op 
een verzoek om advies over een vergunningsaanvraag, dat wordt voorgelegd door de 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar overeenkomstig artikel 4.7.16, § 3, van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening.  
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3. Wijze van uitnodigen en aanwezigheden 
 
De effectieve leden, de plaatsvervangers, de politieke fracties en desgevallend externe 
deskundigen worden ten minste 10 kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk (per e-mail) 
door de voorzitter uitgenodigd. 
 
De uitnodiging bevat mimimaal de te bespreken agenda.  
 
Effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn, dienen zelf hun plaatsvervanger te verzoeken 
hem/haar te vervangen. Zij brengen de secretaris hiervan op de hoogte. 
 
De schepen van ruimtelijke ordening zal in hoofde van zijn functie steeds als extern deskundige 
op de vergaderingen van de commissie uitgenodigd worden. 
 
Op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of op initiatief van de commissie 
kunnen externe deskundigen worden uitgenodigd. 
 
De secretaris is ter ondersteuning van de voorzitter gedurende de hele vergadering aanwezig. 
 
 

4. Ter beschikking stellen van documenten 
 
Om met kennis van zaken te kunnen vergaderen zullen in voorkomend geval de nodige 
documenten in bijlage aan de uitnodiging voor de vergadering verstuurd worden, of wordt er 
melding gemaakt waar en wanneer de documenten geraadpleegd kunnen worden. 
Het verslag van de voorgaande commissie maakt steeds deel uit van de bijlage aan de uitnodiging 
voor een volgende vergadering. 
 
Documenten ter verduidelijking van een agendapunt, kunnen nog bijgebracht worden slechts tot 5 
dagen vóór de vergadering en mits aanvaarding door de meerderheid van de stemgerechtigde 
leden bij aanvang van de vergadering. 
 
 

5. Verloop van de vergaderingen van de commissie 
 
Ter controle van de aanwezigheden wordt er voor elke commissie een aanwezigheidslijst 
opgesteld, die door elk van de aanwezige leden wordt ondertekend. 
 
De vergadering wordt geopend, geleid, gesloten en eventueel onderbroken of geschorst door de 
voorzitter, of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger. 
 
Elk lid van de commissie dat persoonlijk belang heeft bij een punt van de agenda, dient bij de 
bespreking, beraadslaging en stemming de vergadering te verlaten. 
 
Elke aanwezige op de vergadering is ten aanzien van de behandelde agendapunten tot discretie 
verplicht. 
Iedere aanwezige zal er zorg voor dragen dat de vergadering van de commissie in goede orde 
verloopt, zo niet kan de voorzitter de vergadering onderbreken of schorsen en eventueel de 
betrokkenen verzoeken de vergadering te verlaten. 
 
De vergaderingen van de commissie zijn in principe besloten vergaderingen. Afhankelijk van de te 
behandelen agendapunten , kan de vergadering bij 2/3de meerderheid beslissen of de vergadering 
geheel of gedeeltelijk openbaar zal zijn.  
Persoonsgebonden agendapunten of onderwerpen met privaat belang zullen steeds in besloten 
vergadering behandeld worden. 
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De aanwezigheid op de vergadering, de bespreking, beraadslaging en stemming wordt als volgt 
samengevat : 
 

  

Vergadering 
Aanwezigheid 
vergadering 

Bespreking Beraadslaging Stemming 

      
Bijwonen Deelnemen Bijwonen Deelnemen Bijwonen Deelnemen 

Burger 
Openbaar ja ja nee ja nee ja nee 

Besloten nee nee nee nee nee nee nee 

Externe 
deskundige 

Openbaar ja ja ja ja nee ja nee 

Besloten ja ja ja nee nee nee nee 

Afgevaardigde 
politieke 
fractie 

Openbaar ja ja ja ja nee ja nee 

Besloten ja ja ja nee nee nee nee 

 
Een plaatsvervangend lid, waarvan het effectief lid eveneens aanwezig is op de vergadering van 
de commissie wordt, in functie van bespreking, beraadslaging en stemming behandeld als een 
extern deskundige in de bovenvermelde tabel. 
 
 

6. De wijze van notuleren  
 
De secretaris maakt een samenvattend verslag van de vergadering. 
De notulen geven een overzicht van de vergadering, de essentie van de beraadslaging en de 
uitslag van de stemming weer. In het verslag worden principieel geen namen vernoemd tenzij 
door een lid anders wordt gewenst. 
De goedgekeurde notulen worden ter kennisgeving meegedeeld aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
 
 

7. De wijze van formuleren van de adviezen  
 
Adviezen worden als volgt opgebouwd : 
- Omschrijving van het onderwerp waarover advies wordt uitgebracht 
- De vermelding van de documenten die door de commissie gebruikt werden om het advies te  
  formuleren 
- Samenvatting van de bespreking en de beraadslaging in de commissie 
- Het eigenlijk advies van de commissie 
- De unanimiteit of de eventuele stemverhouding met het eventueel gemotiveerde 
minderheidsstandpunt 

 
In haar adviezen streeft de commissie naar éénsgezindheid. Indien zulks niet mogelijk is wordt er 
gestemd. De resultaten van de stemming worden in het advies weergegeven. De commissie beslist 
met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
De leden van de GECORO kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor een advies 
dat door de GECORO verleend werd. 
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8. Stemming 
 
Het stemmen in de commissie gebeurt mondeling of bij handopsteking. Bij persoonsgebonden 
materies en/of op verzoek van meer dan de helft van de stemgerechtigde aanwezige leden, 
gebeurt de stemming schriftelijk. 
 
De commissie kan slechts geldig beslissen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig 
is. Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan de commissie op haar eerstvolgende vergadering, 
ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig beslissen over de onderwerpen die waren 
geagendeerd voor de vergadering waarop onvoldoende leden aanwezig waren, op voorwaarde 
dat de vergadering niet binnen vierentwintig uur na de eerste plaats heeft. Voor nieuwe 
agendapunten is opnieuw de aanwezigheid van de meerderheid van de leden vereist. De 
commissie beslist bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. 
 
De voorzitter stemt als laatste. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 
De uitslag van de stemming wordt door de voorzitter bekend gemaakt. 
 
 

9. De oprichting en de werking van werkgroepen 
 
De commissie kan, indien ze dit nodig acht,  een werkgroep oprichten onder de effectieve 
commissieleden, ter voorbereiding en bespreking van complexe dossiers. De samenstelling van 
de werkgroep gebeurt in overleg met de aanwezige stemgerechtigde  leden en desgevallend door 
middel van stemming. Van de leden van een werkgroep is minimum 1/3de ervan deskundige. 
 
De werking is gelijklopend aan deze van de commissie. 
 
 

Het officieel adres van de commissie is :  
Gecoro 
P/a Stad Hasselt- afdeling Stadsplanning 
Limburgplein 1 
3500 Hasselt 
 
Het secretariaat van de commissie is gevestigd in de burelen van de stad Hasselt, Afdeling 
Stadsplanning, Limburgplein 1, 3500 Hasselt. 
 
Op het secretariaat kunnen alle documenten in verband met de werking en de behandelde 
onderwerpen geraadpleegd worden na afspraak met de secretaris. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen in vergadering van 08 september 2020. 

 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Huishoudelijk reglement
gemeenteraad - 24 november 2020

6/6


		2020-11-25T12:13:08+0100
	Hasselt
	Antoine Fissette (Signature)
	voorzitter


		2020-11-27T10:26:50+0100
	Hasselt
	Koen Deconinck (Signature)
	algemeen directeur




