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Zitting van 23 februari 2021
Ruimte/Stadsontwikkeling

Goedgekeurd

9 2021_GR_00044 Stadsatelier - Huishoudelijk reglement - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, 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 Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De 
Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan 
Hendrickx, 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; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Koen 
Deconinck, algemeen directeur

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

Stemming op het besluit

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

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Beschrijving

Aanleiding en context
De stad Hasselt wil een kwaliteitskamer of Stadsatelier installeren om de kwaliteit 
van stedelijke projecten en ontwikkelingen te verhogen en om proactief 
antwoorden te helpen formuleren op diverse ruimtelijke en maatschappelijke 
uitdagingen – met sterke gevolgen voor het ruimtebeslag – waarmee de stad nu en 
in de toekomst geconfronteerd wordt.

De stad heeft de ambitie om de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkelingen 
te verhogen, ze wil mee de condities scheppen om die kwaliteit mogelijk te maken. 
De recente uitdagingen waarmee Hasselt geconfronteerd wordt, vragen om nieuwe 
oplossingen. De bevolking neemt steeds toe in aantal, de gemiddelde leeftijd stijgt 
gestaag. De rol van Hasselt binnen de ruimere regio zal in de komende jaren 
alleen maar toenemen, de beschikbare ruimte zal met meer mensen moeten 
gedeeld worden, de broodnodige groengebieden worden beperkter en staan 
hierdoor onder druk. 

De uitdagingen waarvoor Hasselt staat en de toenemende behoeften zullen 
maximaal dienen beantwoord te worden binnen het bestaande ruimtebeslag. De 
klimaatsverandering dwingt de stad over te gaan naar duurzame energiebronnen, 
nieuwe vormen van economie en mobiliteit. Om deze uitdagingen aan te gaan, wil 
de stad onderzoeken op welke manier onafhankelijke, academische en 
praktijkgerichte experts advies kunnen geven en de stad helpen een kader te 
creëren tot kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling. Dit nieuw op te richten orgaan, 
Stadsatelier Hasselt, zal het beleid inzake ruimtelijke ordening ondersteunen en 
inspireren.

Argumentatie
Om de krijtlijnen van het Stadsatelier uit te tekenen, werd aan de onderzoeksgroep 
Arck van de Faculteit Architectuur en Kunst aan de UHasselt gevraagd een 
voorbereidende studie te voeren. Het eindrapport van deze studie werd 
goedgekeurd door het schepencollege op 10 december 2020 en omvat een 
voorstel voor de werking van het Stadsatelier Hasselt, alsook de samenstelling 
ervan.

Er werd eveneens een voorstel van huishoudelijk reglement aangeleverd dat aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd ter goedkeuring. Het Stadsatelier zal na 
goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad in werking 
kunnen treden.

Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 13° van het decreet lokaal bestuur

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:
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Het inrichten van adviesraden en overlegstructuren

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op: 

Raming per jaar : 20.661,00 euro excl. btw of 25.000,00 euro incl. 21% btw
Volgnummer: MJP005291 - Studies en overige vergoedingen installeren 
Stadsatelier
ARK 61630000 

Raming per jaar : 20.661,00 euro excl. btw of 25.000,00 euro incl. 21% btw 
Volgnummer: MJP005290 - Overige werkingskosten installeren Stadsatelier 
ARK 61351000 

Beleidsbudget 

PA5157

Totaal beschikbaar bedrag volgnummers: € 25.000,00
Indien restbudget: overschot

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement voor het Stadsatelier goed.

Bijlagen
1. 20210223_Huishoudelijk reglement Stadsatelier Hasselt.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_03217 - Stadsatelier - Goedkeuring van de studie voor een 

stadsatelier in Hasselt - Goedkeuren
 2019_CBS_02393 - Stadsatelier  - Oprichten stadsatelier Hasselt - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



STADSATELIER HASSELT 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 
Goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 23 februari 2021 

 
Opdracht 

 

Artikel 1.  

Het Stadsatelier Hasselt heeft als opdracht de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkelingen te 

verhogen en proactief antwoorden te helpen formuleren op diverse ruimtelijke en maatschappelijke 

uitdagingen – met sterke gevolgen voor het ruimtebeslag – waarmee de stad nu en in de toekomst 

geconfronteerd wordt. Het Stadsatelier Hasselt is meer dan een kwaliteitsbewaker voor 

architectuur- en stadsprojecten, het schept mee de condities voor kwaliteit in de bebouwde ruimte 

en is aangever van een sterk ruimtelijk beleid.  

 

Artikel 2.  

De werking van het Stadsatelier is gebaseerd op drie pijlers: strategische projectbegeleiding, 

stadsbrede visievorming en een platform zijn voor synergie in de stad. Het Stadsatelier stimuleert en 

bewaakt de ruimtelijke kwaliteit in Hasselt door strategische bouwprojecten te begeleiden, maar 

ook door een visie mee uit te werken voor de ontwikkeling van Hasselt op lange termijn. De 

adviestaak van het Stadsatelier is dus niet alleen projectgericht, maar ook beleidsvoorbereidend via 

strategisch ontwerpend onderzoek en ateliersessies met stakeholders.  

 

Artikel 3.  

De bandbreedte van de projecten waarvoor advies verleend wordt, is in samenspraak met de 

stadsdiensten vastgelegd in een Strategische Projectlijst, die bij de start van het kalenderjaar telkens 

een update krijgt en wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Om in te 

spelen op de actualiteit, kan het college van burgemeester en schepenen bij urgentie een project 

tijdens een lopend jaar toevoegen aan de lijst. Er worden dus geen kwantitatieve criteria vastgelegd 

voor de te begeleiden projecten. 

 

Werking 

 

Artikel 4.  

Het Stadsatelier komt om de twee weken samen voor een sessie van een halve dag. Daarbij wordt 

alternerend een agenda opgesteld rond visievorming en rond projectbegeleiding. De begeleiding en 

het advies van het Stadsatelier wordt collegiaal verstrekt. 

 

Artikel 5.  

Het Stadsatelier begeleidt de projecten uit de Strategische Projectlijst via workshopsessies met 

onder meer de opdrachtgever en ontwerper. Per project wordt een traject vooropgesteld met 

meerdere sessies, gekoppeld aan milestones binnen het ontwikkelingsproces. Bij elke milestone 

wordt een niet-bindend advies opgemaakt door het Stadatelier, gericht aan de betrokkenen en aan 

het college van burgemeester en schepenen. Het traject wordt uitgetekend in overleg met de 

projectleider van de stad, die alle sessies mee opvolgt.  

 

Artikel 6.  

De visievorming binnen het Stadsatelier inspireert het beleid en de begeleiding van de projecten. Dit 

gebeurt door specifieke thema’s of gebieden onder de loep te nemen tijdens ateliersessies waarop 
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ook experten of stakeholders kunnen worden uitgenodigd. Ook kunnen door de stad specifieke 

studies worden uitgeschreven of debatsessies worden opgezet om deze visievorming te voeden. 

 

Artikel 7.  

Het Stadsatelier kan genodigden toelaten en de nodige instanties/personen/betrokkenen uitnodigen 

voor een toelichting over een onderwerp. Hij/zij kunnen aan toelichtingen en de bespreking 

deelnemen maar mogen de uiteindelijke beraadslaging niet bijwonen, tenzij de vergadering er 

anders over beslist.  

 

Artikel 8.  

Adviseren veronderstelt dossierkennis. Alle dossiers die voor advisering worden voorgelegd aan het 

Stadsatelier zullen behoorlijk worden toegelicht in de vergadering. Van de leden wordt verwacht dat 

zijzelf alle andere nodige stappen zetten om het dossier grondig te kunnen adviseren.  

 

Artikel 9.  

Vragen, opmerkingen en documenten voor het Stadsatelier kunnen gericht worden naar het email-

adres Stadsatelier@hasselt.be. De nodige documenten worden door genodigden minstens tien 

dagen voor de beraadslaging aan het Stadsatelier bezorgd, de leden krijgen de documenten 

minstens zeven dagen voor de beraadslaging digitaal toegestuurd. 

 

Artikel 10.  

De vergaderingen van het Stadsatelier zijn niet openbaar. Op de verslagen van de vergadering is de 

regelgeving inzake openbaarheid van bestuur van toepassing. Op het einde van elk kalenderjaar 

wordt een rapport over het afgelopen werkjaar voorgelegd aan het college van burgemeester en 

schepenen, samen met een voorstel voor de Strategische Projectlijst van het volgende jaar.  

 

Samenstelling 

 

Artikel 11.  

Het Stadsatelier bestaat uit een multidisciplinaire groep van experten met een hoofdzakelijk 

architecturale en stedenbouwkundige inslag. Het Stadsatelier telt vier externe leden waarvan één 

optreedt als voorzitter. De externe leden treden niet op als vertegenwoordiger van een organisatie 

of belangengroep maar vanuit hun persoonlijke deskundigheid.  

Daarnaast telt het Stadsatelier ook interne leden, gekoppeld aan een aantal cruciale functies in de 

stedelijke administratie. Zij zorgen voor een sterke interactie met het stedelijk apparaat en een 

goede doorstroming van de werking. De ‘interne’ leden van het Stadsatelier zijn de directeur Ruimte, 

het afdelingshoofd Stadsontwikkeling en de voorzitter van de Gecoro.  

 

Artikel 12.  

Om ook een sterke koppeling te maken met het beleid, wordt de bevoegde schepen van Ruimtelijke 

Ordening en Wonen steevast uitgenodigd bij de vergaderingen van het Stadsatelier (zonder 

stemrecht). Verder worden in functie van de dossiers projectleiders, directeurs en andere experten 

uit verschillende stadsdiensten uitgenodigd. Een medewerker van de afdeling Stadsontwikkeling 

zorgt als secretaris (zonder stemrecht) voor de ondersteuning (verslaggeving, administratie, 

uitnodigingen, voorbereiding dossiers…) van het Stadsatelier. 

 

Artikel 13.  

De externe leden hebben een mandaat van zes jaar, dat eenmaal hernieuwbaar is. Het eerste 

mandaat loopt echter van 2021 tot en met 2025 (vijf jaar). Ze hebben een divers profiel. Hun 
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expertise ligt vooral in architectuur en stedenbouw, maar wordt aangevuld met bijkomende 

relevante disciplines. Samen brengen ze door hun ervaring extra expertise aan binnen de volgende 

domeinen:  

- klimaat en landschap 

- duurzaam en collectief wonen 

- mobiliteit en publieke ruimte 

- vastgoed en projectregie  

- erfgoed en herbestemming 

 

Artikel 14.  

Het lidmaatschap van externe deskundigen eindigt door het verstrijken van de termijn van de 

aanstelling; ontslag van het lid door het college van burgemeester en schepenen (in overleg met de 

voorzitter van het Stadsatelier); vrijwillig ontslag van het lid; overlijden. Een extern lid kan op elk 

moment vrijwillig ontslag nemen door een aangetekend schrijven te richten aan het college van 

burgemeester en schepenen. Het ontslag gaat in op het eerstvolgende overleg van het Stadsatelier. 

Een lid wordt geacht vrijwillig ontslag te nemen wanneer hij/zij zonder geldige verantwoording 

afwezig is op drie opeenvolgende vergaderingen van het Stadsatelier. Na ontslag of overlijden van 

een lid kan de voorzitter in overleg met de leden van het Stadsatelier en de bevoegde schepen een 

plaatsvervangend lid voorstellen, waarvan de aanstelling bevestigd wordt door het college van 

burgemeester en schepenen. Een lid dat werd aangesteld ter vervanging van een ander lid, 

voleindigt het mandaat van de voorganger. 

 

Voorzitter  

 

Artikel 15.  

Het Stadsatelier wordt aangestuurd door een voorzitter die samen met de secretaris de afstemming 

van de werking en de in- en uitstroom bewaakt. Voorzitter en secretaris garanderen de continuïteit 

en de efficiëntie van de werking. De voorzitter roept het Stadsatelier samen, opent, leidt en sluit de 

vergadering. Hij/zij leidt de agendapunten in en licht ze toe hierbij eventueel bijgestaan door andere 

leden van het Stadsatelier of door derden. Hij/zij legt de stukken voor waarover advies gevraagd 

wordt, zorgt dat het advies geformuleerd wordt en doet erover beraadslagen.  

 

Artikel 16.  

In het geval dat de voorzitter de vergadering van het Stadsatelier of de werkgroepen niet zoals 

voorzien bijwoont, neemt een voorzitter ad hoc zijn/haar taak over. De voorzitter ad hoc, die door 

het Stadsatelier wordt aangesteld, moet eveneens een externe deskundige zijn. De voorzitter ad hoc 

oefent bij afwezigheid van de voorzitter dezelfde functies uit en heeft in die omstandigheden 

dezelfde bevoegdheden als de voorzitter. 

 

Ondersteuning  

 

Artikel 17.  

De secretaris staat de voorzitter en de leden bij in de uitoefening van hun taak. De secretaris bereidt 

de vergaderingen en de activiteiten van het Stadsatelier voor. Hij/zij adviseert daarbij tevens de 

voorzitter, en verzamelt alle stukken die nodig zijn voor een optimale agenda, oproeping en 

vergadering. De secretaris kan toelichtingen geven bij de agendapunten, deelnemen aan de 

besprekingen en de beraadslagingen, maar niet aan eventuele stemmingen. De secretaris mag wel 

bij de stemmingen aanwezig zijn. De secretaris stelt de notulen van de vergaderingen op en draagt 

zorg voor het bijhouden ervan. 
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Deontologie 

 

Artikel 18.  

Het Stadsatelier voert haar opdrachten uit in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid en weert 

daarbij elke (schijn van) belangenvermenging, (schijn van) partijdigheid of vooringenomenheid. Het 

is de verantwoordelijkheid van elk lid om de (schijn van) partijdigheid, vooringenomenheid of 

belangenvermenging te herkennen. Elke belangenvermenging of gekend risico hierop, dient 

onmiddellijk aan de voorzitter te worden gemeld.  

 

Artikel 19.  

Van belangenvermenging is sprake wanneer een lid of een organisatie waaraan hij/zij verbonden is, 

bij een dossier of een ander punt op de agenda van het Stadsatelier een bijzonder belang heeft, 

hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, hetzij via zijn/haar wettelijke of feitelijke partner, bloed- of 

aanverwant tot en met de tweede graad of hun werkgever (de Stad Hasselt als werkgever valt hier 

voor de leden uit hoofde van hun functie niet onder).  

 

Artikel 20.  

Indien een agendapunt van de vergadering aanleiding geeft tot enige vorm van (schijn van) 

belangenvermenging, (schijn van) partijdigheid of vooringenomenheid dan zal het betrokken lid de 

vergadering verlaten tijdens de behandeling van het betreffende agendapunt.  

 

Artikel 21.  

De leden zijn gebonden door een discretieplicht. Zij delen de inhoud van de besloten vergaderingen, 

het verloop van beraadslagingen en stemmingen niet mee, noch aan de betrokkenen bij de 

behandelde dossiers, noch aan derden, maar verwijzen hiervoor door naar de voorzitter.  

 

Artikel 22.  

Behalve bij uitdrukkelijke delegatie aan een lid, vertegenwoordigt de voorzitter het Stadsatelier ten 

opzichte van het bestuur. Hij/zij is (behalve bij uitdrukkelijke delegatie aan een lid) de enige die de 

standpunten van het Stadsatelier kan vertolken naar derden.  

 

Artikel 23.  

Alle gegevens verstrekt aan het Stadsatelier zijn confidentieel. De leden van het Stadsatelier nemen 

alle nodige voorzorgen om te vermijden dat derden toegang krijgen tot persoonsgegevens en 

andere vertrouwelijke of gevoelige informatie die binnen het Stadsatelier behandeld wordt.  

 

Vergoeding 

 

Artikel 24.  

De externe leden en de voorzitter van de Gecoro krijgen een vergoeding van 300 euro per effectief 

bijgewoonde sessie (excl. btw). Extra taken voor de voorzitter, de andere externe leden, en de 

voorzitter van de Gecoro in functie van het Stadsatelier, worden vergoed aan 100 euro per uur (excl. 

btw). Dit kunnen zijn: bijkomende interne vergaderingen, het mee begeleiden van specifieke studies 

of wedstrijden, bijkomende workshops of publieksmomenten, lezingen en debatten… Deze 

vergoedingen zijn, met een overzicht van gepresteerde uren, op regelmatige basis te factureren aan 

de stad Hasselt. 
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Onkosten 

 

Artikel 25.  

Alle uitzonderlijke transportkosten gemaakt voor de uitvoering van specifieke taken in functie van 

het Stadsatelier worden aan de externe leden terugbetaald op voorwaarde dat deze taken gebeuren 

op vraag van het Stadsatelier, nadat daar toestemming voor werd gegeven door het college van 

burgemeester en schepenen en mits hiervan een betalingsbewijs ter staving kan worden voorgelegd: 

kostprijs openbaar vervoer of indien met de wagen, een kilometervergoeding aan het wettelijk 

gangbare tarief voor de overheid.  

Transportkosten in functie van de reguliere werking van het Stadsatelier worden niet vergoed. 
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