
Gemeentelijke	  Commissie	  Ruimtelijke	  Ordening:	  Een	  inleiding	  tot	  GECORO	  

	  
Het	  Decreet	  van	  18	  mei	  1999	  en	  het	  besluit	  van	  de	  Vlaamse	  Regering	  van	  19	  mei	  2000	  voorzien	  de	  
oprichting	  van	  een	  Gemeentelijke	  Commissie	  voor	  Ruimtelijke	  Ordening.	  
	  
De	  GECORO	  is	  een	  adviesraad	  voor	  ruimtelijke	  ordening	  en	  geeft	  advies	  over	  aangelegenheden	  die	  te	  
maken	  hebben	  met	  het	  gemeentelijk	  en	  intergemeentelijk	  beleid	  inzake	  ruimtelijke	  ordening.	  
	  
Daarnaast	  heeft	  de	  raad	  het	  recht	  om	  op	  eigen	  initiatief	  over	  alle	  beleidsdossiers,	  waarvan	  zij	  vindt	  
dat	  er	  belangen	  inzake	  ruimtelijke	  ordening	  in	  het	  geding	  zijn,	  advies	  uit	  te	  brengen	  aan	  de	  
gemeenteraad	  of	  het	  college	  van	  burgemeester	  en	  schepenen.	  
	  
De	  voornaamste	  opdrachten	  hebben	  te	  maken	  met	  de	  planning	  zoals,	  bijvoorbeeld	  het	  gemeentelijk	  
ruimtelijk	  structuurplan	  (G-‐RSP),	  de	  ruimtelijke	  uitvoeringsplannen	  (G-‐RUP)	  ,	  BPA's,	  de	  
stedenbouwkundige	  verordeningen,	  de	  verkavelingen,	  de	  belangrijke	  stedenbouwkundige	  
vergunningen,	  ...	  	  
	  
De	  GECORO	  is	  een	  belangrijke	  factor	  in	  het	  creëren	  van	  een	  draagvlak	  voor	  het	  gemeentelijk	  beleid	  
inzake	  ruimtelijke	  ordening	  en	  in	  het	  stimuleren	  van	  het	  maatschappelijk	  debat	  met	  betrekking	  tot	  
dit	  beleid.	  
	  
De	  gemeenteraad	  benoemt	  de	  leden	  van	  de	  raad.	  De	  gemeenteraad	  benoemt	  de	  voorzitter,	  de	  
leden,	  de	  plaatsvervangers	  en	  de	  vaste	  secretaris.	  De	  benoeming	  wordt	  voor	  advies	  doorgestuurd	  
aan	  de	  Bestendige	  Deputatie	  en	  ter	  goedkeuring	  voorgelegd	  aan	  de	  Vlaamse	  Regering.	  	  
	  
Een	  mandaat	  van	  een	  GECORO-‐lid	  duurt	  zes	  jaar	  en	  loopt	  gelijk	  met	  een	  legislatuur	  van	  de	  
gemeenteraad.	  
	  
In	  de	  GECORO	  zijn	  de	  maatschappelijke	  geledingen,	  die	  representatief	  zijn	  op	  het	  vlak	  van	  de	  
verdediging	  van	  het	  milieu,	  culturele,	  economische,	  esthetische	  of	  sociale	  waarden,	  
vertegenwoordigd.	  De	  gemeenteraad	  beslist	  welke	  maatschappelijke	  geledingen	  vertegenwoordigd	  
worden	  in	  de	  GECORO.	  	  
	  
Volgens	  het	  uitvoeringsbesluit	  zijn	  er	  minstens	  5	  soorten	  verenigingen	  die	  een	  maatschappelijke	  
geleding	  vertegenwoordigen,	  namelijk:	  	  
	  
• milieu-‐	  en	  natuurverenigingen	  
• verenigingen	  van	  werkgevers	  of	  zelfstandigen	  
• vereniging	  van	  handelaars	  
• verenigingen	  van	  landbouwers	  
• verenigingen	  van	  werknemers	  
• verenigingen met rechtspersoonlijkheid  
• feitelijke verenigingen verstaan. 
• ...	  

	  	  
Minimum	  één	  derde	  van	  de	  leden,	  waaronder	  de	  voorzitter,	  zijn	  deskundigen	  inzake	  ruimtelijke	  
ordening.	  
	  
De	  samenstelling	  van	  de	  GECORO	  is	  ook	  afhankelijk	  van	  het	  aantal	  inwoners	  van	  de	  gemeente:	  
	  
	  



	  
	  
“	  ART.	  1.	  
In	  een	  gemeente	  met	  niet	  meer	  dan	  10	  000	  inwoners	  moeten	  minstens	  3	  verschillende	  
maatschappelijke	  geledingen	  opgeroepen	  worden	  om	  één	  of	  meerdere	  vertegenwoordigers	  voor	  te	  
dragen	  als	  lid	  van	  de	  gemeentelijke	  commissie	  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	  gemeentelijke	  commissie	  voor	  ruimtelijke	  ordening.	  	  

In	  een	  gemeente	  met	  meer	  dan	  30	  000	  en	  niet	  meer	  dan	  50	  000	  inwoners	  moeten	  minstens	  5	  
verschillende	  maatschappelijke	  geledingen	  opgeroepen	  worden	  om	  één	  of	  meerdere	  
vertegenwoordigers	  voor	  te	  dragen	  als	  lid	  van	  de	  gemeentelijke	  commissie	  voor	  ruimtelijke	  ordening.	  	  

In	  een	  gemeente	  met	  meer	  dan	  50	  000	  inwoners	  moeten	  minstens	  6	  verschillende	  maatschappelijke	  
geledingen	  opgeroepen	  worden	  om	  één	  of	  meerdere	  vertegenwoordigers	  voor	  te	  dragen	  als	  lid	  van	  
de	  gemeentelijke	  commissie	  voor	  ruimtelijke	  ordening.	  	  

Voor	  de	  toepassing	  van	  het	  eerste	  tot	  het	  vierde	  lid	  worden	  in	  ieder	  geval	  volgende	  maatschappelijke	  
geledingen	  als	  onderling	  verschillend	  beschouwd:	  	  

-‐	  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.	  	  

Daarnaast	  mag	  voor	  de	  toepassing	  van	  het	  eerste	  tot	  het	  vierde	  lid	  geen	  onderscheid	  gemaakt	  
worden	  tussen	  subgeledingen	  binnen	  de	  in	  vorig	  lid	  genoemde	  maatschappelijke	  geledingen.	  Dit	  
betekent	  dat	  voor	  het	  voldoen	  aan	  het	  minimumaantal	  verschillende	  maatschappelijke	  geledingen	  
genoemd	  in	  het	  eerste	  tot	  het	  vierde	  lid	  geen	  maatschappelijke	  geleding	  in	  rekening	  kan	  worden	  
gebracht	  die	  vertegenwoordigd	  is	  door	  verenigingen	  die	  zich	  richten	  tot	  dezelfde	  maatschappelijke	  
doelgroep	  of	  een	  deel	  van	  dezelfde	  maatschappelijke	  doelgroep	  als	  de	  verenigingen	  genoemd	  in	  het	  
vorige	  lid.	  Voor	  de	  toepassing	  van	  het	  vijfde	  en	  het	  zesde	  lid	  worden	  onder	  verenigingen	  zowel	  
verenigingen	  met	  rechtspersoonlijkheid	  als	  feitelijke	  verenigingen	  verstaan.“	  

	  
De	  gemeenteraad	  stelt	  de	  GECORO	  een	  permanent	  secretariaat	  ter	  beschikking	  en	  op	  de	  
gemeentelijke	  begroting	  worden	  de	  nodige	  middelen	  voor	  de	  werking	  voorzien.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
De	  structuur	  van	  de	  GECORO	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  
	  

-‐ De	  commissie	  vergadert	  minstens	  2	  maal	  per	  jaar.	  In	  de	  praktijk	  gebeurt	  dit	  op	  verzoek	  van	  
de	  gemeenteraad,	  het	  schepencollege,	  de	  stedenbouwkundig	  ambtenaar	  of	  een	  derde	  van	  
de	  leden	  van	  de	  commissie.	  	  

-‐ Interne	  werkgroepen:	  De	  commissie	  kan	  beslissen	  (door	  twee	  derden	  meerderheid	  bij	  
stemming)	  tot	  het	  installeren	  van	  een	  of	  meerdere	  werkgroepen.	  Na	  het	  afwerken	  van	  de	  
taak,	  wordt	  het	  advies	  van	  de	  werkgroep	  voorgelegd	  aan	  de	  commissie.	  Voor	  goedkeuring	  is	  
een	  twee	  derden	  meerderheid	  vereist.	  

-‐ De	  werking	  en	  organisatie	  van	  de	  GECORO	  worden	  in	  een	  huishoudelijk	  reglement	  
vastgelegd.	  

	  
Elke	  politieke	  fractie	  van	  de	  gemeenteraad	  kan	  ook	  als	  waarnemer	  een	  afgevaardigde	  naar	  de	  
vergaderingen	  sturen.	  Deze	  personen	  kunnen	  de	  toelichting	  bijwonen	  en	  deelnemen	  aan	  de	  
eventuele	  bespreking	  van	  het	  onderwerp,	  maar	  mogen	  de	  beraadslaging	  over	  het	  advies	  van	  de	  
commissie	  en	  de	  stemming	  erover	  niet	  bijwonen.	  


