ADVIESRADEN.BE - JIJ BENT DE GEMEENTE
INFO-FICHE gecoro – juridisch kader
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Titel I, Hfdst 3 – over adviesorganen
NOOT: Het regelgevend kader voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening is veel strikter
en uitgebreider geregeld dan voor andere adviesorganen. Voor alle details verwijzen we door naar :
http://www.gecoro.info/over-gecoro/wettelijk-kader



Gemeenten moeten een adviesraad voor ruimtelijke ordening (Gecoro) oprichten. Maar: Gemeenten met minder dan
10.000 inwoners kunnen een vrijstelling vragen aan de Vlaamse Regering. Dan worden de taken van de Gecoro
waargenomen door de bevoegde gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.



De Gecoro kan advies, opmerkingen of voorstellen overmaken over alle aangelegenheden m.b.t. de lokale ruimtelijke
ordening. Dat kan op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur.



De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris. De gemeenteraad kan
onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen. De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het
college van burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.



Het aantal leden is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente. Minimum één vierde van de leden, waaronder
de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de
voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.



De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om één of meerdere
vertegenwoordigers voor te dragen als lid. Het minimale aantal hangt af van het inwonersaantal van de gemeente.



Leden van de gemeenteraad of het schepencollege kunnen geen lid van de adviescommissie zijn.



De leden van de Gecoro worden benoemd voor zes jaar. Hun benoeming is hernieuwbaar. Na de installatie van een
nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een nieuwe commissie. Het lid dat voortijdig zijn
mandaat stopzet, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger tot een nieuw lid is benoemd.



De leden van de Gecoro ontvangen presentiegelden en reis- en verblijfsvergoedingen. (uit besluit)

 De Gecoro vergadert minstens tweemaal per jaar. (uit besluit)
 De Gecoro de nodige instanties, personen of betrokkenen uitnodigen voor een toelichting en een eventuele bespreking



van het onderwerp. De adviesraad nodigt ook een vertegenwoordiger uit van elke politieke fractie in de gemeenteraad.
Al deze personen mogen in geen geval deelnemen aan die beraadslaging en stemming over het advies– wel aan de
toelichting bespreking (uit besluit)
Het is voor een lid van de Gecoro verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden
waarin hij (of verwanten) een rechtstreeks belang heeft,
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening kan, voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken, een
beroep doen op externe deskundigen en werkgroepen oprichten onder de voorwaarden, bepaald in het huishoudelijke
reglement.
NOOT: Verder blijven ook de bepalingen uit artikel 200 van het Gemeentedecreet (algemene regels
voor lokale adviesorganen) van toepassing! Samengevat: De gemeenteraad regelt de werking en
samenstelling van de raden, de 2/3e regel qua geslacht is van tel en adviezen gaan ook naar
gemeenteraad.
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