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Gecoro - Samenstelling
Aanleiding
Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient overgegaan te worden tot de benoeming van
de nieuwe commissie. De nieuwe commissie treedt pas aan nadat de gemeenteraad de leden
ervan heeft benoemd en nadat de toezichttermijn, zoals vermeld in artikel 332 van het decreet
lokaal bestuur, is verstreken.
Feiten, context en argumentatie
In gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019 werden volgende geledingen vastgelegd:
 de maatschappelijke geleding van de milieu- en natuurverenigingen, met 1
vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de werkgevers, met 1 vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de zelfstandigen, met 1 vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de land- en tuinbouwers, met 1 vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de luchthavengemeenschap, met 1 vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de adviesraden recreatie, met 1 vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de socio-culturele verenigingen, met 1
vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de vakbonden (werknemers), met 1 vertegenwoordiger
 de maatschappelijke geleding van de andere adviesraden, met 1 vertegenwoordiger
De volgende voordrachten en kandidaturen werden ontvangen:
Maatschappelijke geledingen:
 voor de geleding van de milieu- en natuurverenigingen heeft dhr. Paul de Lannoy zich
kandidaat gesteld. Als lid van Landelijk Vlaanderen en beheerder van het domein van Perk
heeft hij voeling met landeigendommen en erfgoed. Dhr. Daniel Poesmans heeft zich
eveneens kandidaat gesteld. Hij is vertegenwoordiger van Natuurpunt en zetelt daarnaast
in de MAR waardoor hij affiniteit heeft met de ruimtelijke planning en ordening en met de
bescherming van natuur en open ruimte. Hij wil de belangen van de leefbaarheid in onze
gemeente verdedigen. De afgelopen legislatuur was hij lid van de gecoro.
 voor de geleding van de werkgevers wordt vanuit Unizo mevr. Veronique Van Rossum,
architecte, als effectief lid voorgedragen en dhr. Sander Carlier, Carlier BVBA) als
plaatsvervangend lid. Zij hebben een grote voeling met de ruimtelijke opbouw van de
gemeente en de noden van de inwoners naar huisvesting.













Voor de geleding van de zelfstandigen wordt vanuit de raad voor lokale economie dhr. Leo
Raes als effectief lid en mevr. Deanna Rateau als plaatsvervangend lid voorgedragen. Zij
hebben beiden een handelszaak in Steenokkerzeel en voldoen aan de profielomschrijving.
De afgelopen legislatuur waren ze lid van de gecoro.
Voor de geleding van de land- en tuinbouwers werd een kandidatuur ingediend door dhr.
Jozef Bertens en mevr. Chris Verhaegen. Zij zijn beide landbouwer en hebben hierdoor een
grote meerwaarde door te waken over het landbouwkundig aspect van het ruimtelijk beleid.
De afgelopen legislatuur waren ze lid van de gecoro.
Voor de geleding van de luchthavengemeenschap draagt BAC dhr. Marc Van Tilborg,
milieucoördinator & manager ruimtelijke planning, als effectief lid voor en mevr. Christel
Vandenhouten, head of sustainable development, als plaatsvervangend lid. Beide
kandidaturen voldoen aan de profielomschrijving.
Voor de geleding van de adviesraden recreatie wordt vanuit de sportraad dhr. Wout
Verschueren voorgesteld. Hij is door zijn ingenieursopleiding gekend met de ruimte. Hij was
plaatsvervangend lid van de gecoro.
Voor de geleding van de socio-culturele verenigingen heeft dhr. Luc de Laet zich als
kandidaat gesteld. Hij is ondervoorzitter van de Landelijke Gilde en de Watering der
Barebeek en heeft een grote terreinkennis. Mevr. Astrid Lenaerts heeft zich eveneens
kandidaat gesteld. Zij is zelfstandig architecte en daarnaast bestuurslid van de Gezinsbond.
Als energiebewuste architecte is haar kennis zeer groot. Zij was afgelopen legislatuur lid
van de gecoro.
Voor de geleding van de vakbonden wordt vanuit het Algemeen Belgisch Vakverbond dhr.
Sven Verheyden voorgedragen. Hij is woonachtig in Steenokkerzeel en heeft hierdoor een
lokale binding.
Voor de geleding van de andere adviesraden wordt vanuit de milieuraad mevr. Frieda
Baeke voorgedragen. Vanuit de cultuurraad en de seniorenraad wordt dhr. Paul Briers
voorgedragen. Zij hebben beiden voeling met wat leeft in de gemeente en hadden door hun
jarenlange participatie aan de milieu-, senioren- en/of cultuurraad voldoende vertrouwd met
de ruimtelijke ordening. Frieda Baeke was de afgelopen legislatuur lid van de gecoro.

Voor de geledingen 'vakbonden' en 'adviesraden recreatie' werd slechts 1 kandidatuur voorgelegd.
Deskundigen:
 Dhr. Luc Vercammen stelt zich kandidaat-voorzitter. Hij was de afgelopen legislatuur
voorzitter van de Gecoro. Als gewezen gemeenteambtenaar Grondgebiedzaken heeft hij
enorme kennis over de gemeentewerking, planprocedures en het grondgebied. Zijn
opleiding stedenbouw maakt hem zeer deskundig in de materie en daardoor een goede
kandidaat-voorzitter. Daarnaast zit hij ook in de stuurgroep voor Trage Wegen.
 Dhr. Peter Vervloet stelt zich kandidaat als deskundige. Hij zetelt reeds 2 jaar als
plaatsvervangend lid en 4 jaar als effectief lid. Als zelfstandig vastgoedmakelaar heeft hij
veel voeling met de ruimtelijke opbouw van de gemeente en de wensen van de
ruimtegebruikers.
 Dhr. Marc Cortois stelt zich kandidaat als deskundige. Hij was de afgelopen legislatuur
effectief lid van de gecoro, en de twee voorgaande legislaturen voorzitter. Als gewezen
administrateur verbonden aan het Directoraat-Generaal Milieu bij de Europese Commissie,
lid van KWB Melsbroek en Beweging.net Steenokkerzeel (actief rond mobiliteit onder meer
uitbouw fietsnetwerk in de luchthavenregio) en zijn opleiding milieuwetenschappen heeft hij
een uitgebreide ervaring opgedaan op gebied van milieu. Derhalve heeft hij ervaring met de
specifieke mobiliteit van onze gemeente.
 Dhr. Pieter Peeters stelt zich kandidaat als deskundige. Hij was de afgelopen legislatuur
plaatsvervangend lid van de gecoro. Als gepensioneerd vastgoedmakelaar heeft hij
ervaring met de ruimtelijke opbouw van de gemeente en de wensen van de
ruimtegebruikers.



Dhr. Marc Smout heeft een kandidatuur ingediend. Afgelopen legislatuur was hij
plaatsvervangend lid van de gecoro. Als voormalig advocaat in het publiek recht, met o.m.
omgevingsrecht, heeft hij een grote voeling met de nodige procedures en regelgeving.
 Mevr. Marjanne Migom heeft zich vanuit VOKA (Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant)
kandidaat gesteld als plaatsvervangend lid. Door haar opleiding in de makelaardij en haar
tewerkstelling bij VOKA als coördinator bedrijventerreinmanager en ruimtelijke ordening,
heeft zij een een grote ruimtelijke kennis.
Voor de deskundigen werden slechts 5 kandidaturen voorgelegd. Mevr. Marjanne Migom had zich
kandidaat gesteld voor de geledingen van werkgevers of zelfstandigen maar kan door haar grote
ruimtelijke kennis ook aantreden als deskundige.
Vanuit Defensie werden twee kandidaturen voorgedragen, nl. Tinne Bax en Ruth Moors.
Rekening houdend met het BVR van 19 mei 2000 en het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019,
dienen er minstens 12 leden aangesteld te worden. Daarvan dienen minstens 4 vrouwen
aangeduid te worden als effectief lid en 3 deskundigen, wat mogelijk is binnen de ingediende
kandidaturen.
Voorstel van samenstelling:
Geledingen
Effectief lid
Plaatsvervangend lid
1 Milieu- en natuurverenigingen Daniel Poesmans
Gf Paul de Lannoy
2 Werkgevers
Veronique Van Rossum Sander Carlier
3 Zelfstandigen
Leo Raes
Deanna Rateau
4 Land- en tuinbouwers
Chris Verhaegen
Jozef Bertens
5 Luchthavengemeenschap
Marc Van Tilborg
Christel Vandenhouten
6 Adviesraden recreatie
Wout Verschueren
/
7 Socio-culturele verenigingen Astrid Lenaerts
Luc De Laet
8 Vakbonden (werknemers)
Sven Verheyden
/
9 Andere adviesraden
Frieda Baeke
Paul Briers
10 Deskundigen
Luc Vercammen
Pieter Peeters
11
Marc Cortois
Marc Smout
12
Peter Vervloet
Marjanne Migom
Voorzitter: Luc Vercammen
Secretaris: Lotte Bogaerts
Juridische overwegingen
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2019 en latere wijzigingen, in bijzonder
artikel 1.3.3 en 1.3.4:
 De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste
secretaris. De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanduiden. De
voorzitter en vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en
schepenen.
 Het aantal leden bedraagt minimum 9 en maximum 13 voor een gemeente met meer dan
10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners. Minimum 1/4 van de leden, waaronder de
voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening.
 De leden van de commissie worden benoemd voor zes jaar.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000, gewijzigd op 1 januari 2019, tot
vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening:
 In een gemeente met meer dan 10 000 en niet meer dan 30 000 inwoners moeten
minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om één of
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de commissie.
 Voor de toepassing van dit lid worden in ieder geval volgende maatschappelijke geledingen
als onder verschillend beschouwd:

o
o
o
o
o

de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en
natuurverenigingen
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen
van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars
of landbouwers
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen
van handelaars
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen
van landbouwers
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen
van werknemers

Artikel 304 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 november 2017, gewijzigd op 1 januari
2019, stelt dat ten hoogste 2/3 van de leden van de raden van hetzelfde geslacht is. Als dat niet
het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze gestemd worden.
Besluit:
Bij geheime met éénparigheid van stemmen.
1. Volgende leden en plaatsvervangers worden benoemd als lid van de GECORO:
Geledingen
Effectief lid
Plaatsvervangend lid
1 Milieu- en natuurverenigingen Daniel Poesmans
Gf Paul de Lannoy
2 Werkgevers
Veronique Van Rossum Sander Carlier
3 Zelfstandigen
Leo Raes
Deanna Rateau
4 Land- en tuinbouwers
Chris Verhaegen
Jozef Bertens
5 Luchthavengemeenschap
Marc Van Tilborg
Christel Vandenhouten
6 Adviesraden recreatie
Wout Verschueren
/
7 Socio-culturele verenigingen Astrid Lenaerts
Luc De Laet
8 Vakbonden (werknemers)
Sven Verheyden
/
9 Andere adviesraden
Frieda Baeke
Paul Briers
10 Deskundigen
Luc Vercammen
Pieter Peeters
11
Marc Cortois
Marc Smout
12
Peter Vervloet
Marjanne Migom
2. Luc Vercammen wordt benoemd als voorzitter van de GECORO.
3. Lotte Bogaerts wordt benoemd als secretaris van de GECORO.
4. Dit besluit dient bekendgemaakt te worden op de gemeentelijke website en op dezelfde dag
overgemaakt te worden aan provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.
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