vergadering van de GECORO KORTENBERG d.d. 04/06/2019
Verslag vergadering

Samenkomst voorzien om 20u
Begin vergadering: 20u05
Einde vergadering: 21u10
Aanwezig:
Nele Beyens, voorzitter
Stijn Lauwerys, Walter Sevenants: deskundigen
Johan Bonnast, Danny Laes, Stijn Dekelver, Karla Vandecasteele: maatschappelijke geledingen
Dieter Hendrickx, secretaris en waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar
Aanwezig voor de politieke fracties:
//
Verontschuldigd:
Roan Vercammen, Paul Van Leest en plaatsvervangende leden
Afwezig:
//
Agenda van de vergadering
1. Goedkeuring van de verslagen van 30/04/2019 en 21/05/2019
2. Bespreking afsprakennota
3. Data volgende vergaderingen

1. Goedkeuring van de verslagen van 30/04/2019 en 21/05/2019
De verslagen worden overlopen, er worden nog een aantal aanpassing aangebracht, waarna het verslag
unaniem wordt goedgekeurd.
2. Bespreking afsprakennota
Walter licht de afsprakennota toe aan de hand van de powerpoint.
De GECORO heeft de volgende opmerkingen :
- Het wettelijk kader van de GECORO is volledig vastgelegd in de VCRO (de codex ruimtelijke
ordening), het uitvoeringsbesluit van 19 mei 2000 en latere wijzigingen en ook de deontologische
code, vastgesteld door de Vlaamse Regering.
- De overige regelgeving, zoals het Decreet betreffende het Lokaal Bestuur, vermeldt verder geen
specifieke regels voor de GECORO.
- Alle bepalingen opgenomen in de VCRO en de betreffende uitvoeringsbesluiten en deontologische
code primeren op de bepalingen opgenomen in de afsprakennota. Het wettelijke kader voor de
GECORO werd opgesteld om te verzekeren dat de GECORO in alle sereniteit en autonomie haar
taak kan vervullen.
- Voor de bepalingen opgenomen in de afsprakennota omtrent:
o - de samenstelling (geslacht, leeftijd en uitnodiging van derden);
o - adviestermijn (termijn opgelegd door gemeentebestuur ipv de wettelijk voorziene
termijnen );
Verwijst de GECORO naar de reeds gelende reglementering opgenomen in de VCRO en
uitvoeringsbesluiten. Een beperking van deze bepalingen door de afsprakennota zal de werking
van de GECORO hinderen en beperken. De GECORO wenst voor deze zaken dan ook uitdrukkelijk af
VERSLAG GECORO KORTENBERG d.d. 04/06/2019

1/3

te wijken van de bepalingen opgenomen in de afsprakennota.
Bijkomend heeft de GECORO nog volgende opmerkingen op de afsprakennota:
- Punt “VI Ondersteuning a. De adviesraden kunnen voor hun vergaderingen gebruik maken van de
gemeentelijke infrastructuur en de dienstverlening.”
De GECORO vraagt een digitaal platform ter beschikking voor de adviesraden zodat de te
bespreken dossiers hierop kunnen geraadpleegd worden en de vergadering zo beter voorbereid
kunnen worden, vb. dropbox, onedrive,..
Er dient ook, gelet op de steeds grotere complexiteit van de dossier, rechtsbijstand voorzien te
worden voor de adviesraden.
-

Punt “VI Ondersteuning d. De leden van de adviesraden krijgen geen zitpenningen, met
uitzondering van de leden van de GECORO.”
Deze bepaling dient geschrapt te worden aangezien dit reeds vermeld is in het uitvoeringsbesluit
tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale[ , intergemeentelijke (verv. BVR 7 september 2018, art. 1, I: 1 januari 2019)] en
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

-

Punt “VII Agenda en verslaggeving A. Agenda”
De agenda van de GECORO zal enkel gepubliceerd worden op de website indien de punten
openbaar zijn, in de meeste gevallen zijn de vergadering steeds gesloten. Dit is noodzakelijk voor
de serene werking van de GECORO omdat op deze manier in alle discretie en rust bepaalde
dossiers voorbereid kunnen worden. Aangezien de meeste vergaderingen niet openbaar zijn heeft
de publicatie van deze agenda ook geen nut.
Zie ook het huishoudelijk reglement art.14 dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad d.d. 10
maart 2014“Artikel 14: De vergadering van de GECORO is niet openbaar Op vraag van twee derde
van de aanwezige leden kan worden beslist dat een vergadering geheel of gedeeltelijk openbaar
wordt gehouden. De wettelijke regels betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer blijven van toepassing.
Is de vergadering openbaar, dan:
- mogen de politieke fracties aan de toelichting en de bespreking deelnemen;
- mogen de externe genodigden en deskundigen aan de toelichting en de bespreking deelnemen;
- mogen de andere niet-leden de toelichting en de bespreking bijwonen. “

-

Punt “VII Agenda en verslaggeving B. Verslag”
In de verslaggeving kan het zijn dat er persoonsgebonden gegevens of dossiergevoelige gegevens
vermeld worden en deze worden niet gepubliceerd op de website. De gemeentelijk ambtenaar
dient de afweging in het kader van GDPR en publicatie van gevoelige gegevens te maken en alle
conflicterende gegevens uit de gepubliceerde verslagen te halen voor publicatie.

3. Data volgende vergaderingen
De volgende data zijn onder voorbehoud van voldoende dossiers:
2 juli 2019
11 september 2019
Als er een nieuwe GECORO wordt samengesteld, treedt deze pas aan als de toezichtstermijn is verstreken.
De samenstelling van de GECORO is niet meer aan een bijzonder toezicht onderworpen, maar valt onder
het algemeen bestuurlijk toezicht. Dit betekent dat na goedkeuring van de samenstelling van de GECORO
deze bekend moet worden gemaakt volgens de bepalingen van art. 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Dit houdt een publicatie in op de website en het tegelijkertijd op de hoogte brengen van het toezicht van
deze publicatie, de gouverneur. De gouverneur heeft 30 dagen om de beslissing eventueel te vernietigen
en de gemeente op de hoogte te stellen.
Dit houdt in dat de nieuwe GECORO pas aantreedt na het verstrijken van de toezichtstermijn van de
gouverneur. Tot na het verstrijken van deze termijn blijft de oude GECORO werken als de geldende
GECORO.
Namens de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Kortenberg,
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Dieter Hendrickx
Secretaris GECORO Kortenberg
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Nele Beyens
Voorzitter GECORO Kortenberg

3/3

