
Gemeente 2330 Merksplas Arrondissement Turnhout Provincie Antwerpen 
 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Zitting van: 23 april 2001 
 
AANWEZIG:  Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; 
  Frans DIELIS, Karel LENAERTS, Monique QUIRYNEN, Kris GOVERS 

Schepenen; 
  Jan JACOBS, Leo VERSTRAETEN, Antoon HORSTEN, Mies 

GIJSBRECHTS, Maria VERHEYEN, Louis VAN AMMEL, Adri 
SOMMEN, Maria VAN DYCK, Hans GEERTS, Werner VAN BAEKEL, 
Karel BROSENS, Jef SCHOOFS, Bert VAN GOOL, Annie VERHEYEN 
Raadsleden; 

  Dries COUCKHUYT Gemeentesecretaris; 
Voorwerp: 
GECORO.  Goedkeuring statuut gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. 
De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere 
regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2001 houdende de principiële oprichting 
van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging; 
 
Besluit met eenparigheid van stemmen: 
 
Goedkeuring te verlenen aan het volgende statuut van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening: 

 
 

Statuten van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
 
 
 
Artikel 1. Er wordt een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening opgericht, 

hierna GECORO genaamd.  De GECORO heeft haar zetel op het gemeentehuis 
van Merksplas. 

 
Hoofdstuk I - Opdracht 

 
Artikel 2. De GECORO is een adviesraad die in de eerste plaats opdrachten uitvoert op het 

vlak van het lokaal ruimtelijk beleid in het kader van het decreet op de ruimtelijke 



ordening.  Hij heeft o.m. een belangrijke rol bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (adviesverlening, bundelen en coördineren 
reacties van het openbaar onderzoek, …); geeft adviezen over de ontwerpen van 
gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen en over het 
gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening. 

 
De GECORO kan door de gemeenteraad en/of door het schepencollege om advies 
gevraagd worden over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening van 
gemeentelijk belang. 

 
De GECORO kan ook op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale 
bevoegdheid adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen. 

 
 
 
 

Hoofdstuk II - Samenstelling 
 
Artikel 3. §1. De GECORO bestaat uit 9 leden.  In dat aantal is de voorzitter inbegrepen.  

Minimum ¼ van de deel uitmakende leden van de commissie moeten deskundigen 
zijn inzake ruimtelijke ordening. 

 
§2. Bij de oprichting van de GECORO worden vertegenwoordigers van volgende 
maatschappelijke geledingen tot toetreding uitgenodigd: 

 
1  vertegenwoordiger van de lokale milieu-natuurverenigingen 
1 “ de landbouworganisaties 
1 “ de werkgevers (bedrijven) 
1 “ de handelaars (middenstand) 
1 “ de werknemers 
 
Buiten de vertegenwoordigers die effectief voorgedragen worden door de 
verschillende geledingen zal de GECORO voor het overige samengesteld worden 
uit deskundigen. 

 
De deskundigen in de ruimtelijke ordening mogen deskundigen zijn van buiten de 
gemeente.  De "deskundigheid” dient te worden aangetoond en gemotiveerd.  
Hiertoe is het niet strikt noodzakelijk over bepaalde diploma’s te beschikken maar 
kennis en ervaring bijvoorbeeld met de lokale toestand worden aanvaard als 
elementen van deskundigheid. 
 
De vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen moeten minstens 
gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Merksplas. 
 
§3. Voor de effectieve leden, behoudens de voorzitter, worden ook 
plaatsvervangende leden aangeduid.  Zij vervangen de leden die hun mandaat 
voortijdig stopzetten of treden op voor leden die niet op de vergadering aanwezig 
kunnen zijn.  Zowel de effectieve als de plaatsvervangende leden zijn 
stemgerechtigd. 
 



§4. De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat waarnemen. 
 
§5. De schepen van ruimtelijke ordening en de gemeentelijke stedenbouwkundige 
ambtenaren zijn lid van de GECORO, uitsluitend met raadgevende stem. 

 
Artikel 4. §1. Het lidmaatschap loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van 

de Gemeenteraad. 
 

§2. De gemeenteraad benoemt de leden van de GECORO en de plaatsvervangers.  
Deze benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering en 
de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. 

 
 Bij de samenstelling van de GECORO zal de gemeenteraad, overeenkomstig 

artikel 120bis van de Nieuwe Gemeentewet, er rekening mee houden dat ten 
hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.  De 
gemeenteraad kan hiervan afwijken na motivatie. 

 
§3.  De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college 
van burgemeester en schepenen en benoemd door de gemeenteraad.  De 
GECORO zelf duidt een ondervoorzitter aan. 

 
§4. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de wijze waarop de 
vertegenwoordigers gerecruteerd worden. 

  
Hoofdstuk III - Werking van de GECORO 

 
Artikel 5. §1  De GECORO vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of, als de 

voorzitter verhinderd is, de ondervoorzitter.  Ze vergadert minstens tweemaal per 
jaar. 

 
§2 De voorzitter moet de GECORO bijeenroepen binnen de vijftien 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 GECORO dient deze 
commissie ook bijeen te roepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek 
om advies over een vergunningsaanvraag, dat wordt voorgelegd door de 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren overeenkomstig artikel 111,§2, 
van het decreet op de ruimtelijke ordening. 
 
§3 Elk lid van de GECORO dat zonder verantwoording driemaal 
achtereenvolgens afwezig is, is ambtshalve ontslagnemend.  De voorzitter brengt 
de betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte. 

 
Artikel 6. §1 De GECORO kan slechts geldig beslissen wanneer tenminste de helft van 

haar leden aanwezig is. 
 

§2 Is die voorwaarde niet vervuld, dan kan de GECORO 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 nieuwe vergadering niet binnen 



vierentwintig uur na de eerste plaatsheeft.  Voor nieuwe agendapunten is opnieuw 
de aanwezigheid van de meerderheid van de leden vereist. 

 
Artikel 7. De GECORO beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.  Bij 

staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. 
 
Artikel 8. §1 De GECORO kan voor de behandeling van een onderwerp al de nodige 

instanties en personen of betrokkenen uitnodigen voor een toelichting en een 
eventuele bespreking van het onderwerp.  Die personen mogen evenwel de 
beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet 
bijwonen, tenzij die delen van de vergadering openbaar worden gehouden met 
toepassing van art. 8§3.  Zij kunnen in ieder geval niet deelnemen aan die 
beraadslaging over het advies en de stemming erover. 

 
§2 De GECORO kan voor elke vergadering een vertegenwoordiger van elke 
politieke fractie in de gemeenteraad - maar dan ook van elke politieke fractie - 
uitnodigen.  Deze personen kunnen de toelichtingen bijwonen en deelnemen aan 
een eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over 
het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen, tenzij die 
delen van de vergadering openbaar worden gehouden met toepassing van art. 8§3.  
Zij kunnen in ieder geval niet deelnemen aan die beraadslaging over het advies en 
de stemming erover. 
 
§3 Het college van burgemeester en schepenen streeft een zo groot mogelijke 
openbaarheid van de vergadering van de GECORO na.  In die zin zal de 
GECORO, onverminderd de wettelijke regels inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, kunnen beslissen dat een vergadering geheel of 
gedeeltelijk openbaar wordt gehouden.  In dat geval mogen evenwel de niet-leden, 
andere dan de personen die zijn uitgenodigd voor een toelichting en de 
vertegenwoordigers van de politieke fracties, niet deelnemen aan de besprekingen, 
noch aan de beraadslaging over het advies en de stemming erover. 

 
§4 Het huishoudelijk reglement van de GECORO kan bepalen dat over het geheel 
of gedeeltelijk openbaar houden van een vergadering beslist wordt bij bijzondere 
meerderheid of met eenparigheid van stemmen. 

 
Artikel 9. §1  De GECORO dient voor de eigenlijke interne werking een huishoudelijk 

reglement op te stellen. Dit huishoudelijk reglement moet worden aangenomen 
met eenparigheid van stemmen. Het kan ook slechts met eenparigheid van 
stemmen worden gewijzigd. Dit huishoudelijk reglement dient bekrachtigd te 
worden door de gemeenteraad. 

 
§2 Het huishoudelijk reglement regelt minstens: 
1. de wijze van agenderen met inbegrip van de mogelijkheid van leden om 

onderwerpen te laten agenderen; 
2. de wijze van uitnodigen met inbegrip van de minimumtermijn die 

gerespecteerd moeten worden; 
3. op welke manier leden vóór de vergadering kennis krijgen of kunnen nemen 

van documenten die relevant zijn voor de onderwerpen die op de vergadering 
behandeld worden; 



4. de wijze van notuleren; 
5. de wijze van formuleren van de adviezen met inbegrip van 

minderheidsstandpunten; 
6. de oprichting en werking van interne werkgroepen. 

 

Hoofdstuk IV - Persoonlijk belang en onverenigbaarheid 
 
Artikel 10. §1. Elk lid dat een persoonlijk belang heeft bij een te bespreken onderwerp mag 

noch de bespreking ervan, noch de beraadslaging over het advies van de 
GECORO, noch de stemming erover bijwonen.  Voor de definiëring van het 
begrip “persoonlijk belang” in de zin van deze statuten wordt verwezen naar art. 
92,1° van de Nieuwe Gemeentewet. 

 
 §2. Het lidmaatschap van de GECORO is onverenigbaar met het lidmaatschap 

van adviescommissies inzake ruimtelijke ordening op andere bestuurlijke niveaus. 
 
Hoofdstuk V - Financiering 
 
Artikel 11. §1. De Gemeenteraad voorziet in de begroting een bedrag, bestemd om de goede 

werking van de GECORO te ondersteunen.  Uit deze werkingsmiddelen zullen in 
elk geval de presentiegelden worden betaald.  Het bedrag van deze 
presentiegelden wordt vastgesteld op 40 euro per zitting. 

 
§2. Secretariaatskosten zijn ten laste van de kredieten van de dienst ruimtelijke 
ordening. 

 
§3. De voorzitter van de GECORO zal jaarlijks verslag moeten uitbrengen over 
het beheer van de werkingsmiddelen aan de gemeenteraad en aan de overige leden 
van de commissie.  Het verslag heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar en 
wordt uitgebracht voor 1 april van het daaropvolgende jaar. 

 
Het college van burgemeester en schepenen kan de voorzitter ook om een 
tussentijds verslag verzoeken, dat dan wordt uitgebracht binnen één maand na het 
verzoek. 

 
Aldus gedaan en beslist in zitting datum als ten hoofde. 
 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) COUCKHUYT Dries (get.) WILRYCX Frank 
 

Voor eensluidend afschrift, 
Merksplas, 13 november 2014 

 
In opdracht: 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
 
 
 
 



Dries COUCKHUYT Frank WILRYCX 
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