uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSTAD

Gemeenteraad 17 juni 2013

gemeentelijk begeleidingscom¡té GBC
aanw¡jz¡ng adv¡serende leden

Mobiliteit

- opr¡chten

-

aanwezig Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;

Jaak DE MUYNCK, Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER,

Koen

WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK,

Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Roger REYCHLER, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet, arlikel42 en 43;

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, arlikel 2611 en 2612,
ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna 'het Decreet' te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere
regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid, artikel 2tot en me|12, (hierna'het Besluit'te noemen);
Ovenrvegende dat artikel 2611 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (afgekort'GBC') zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de
GBC vastlegt.
Ovenruegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing
van de vaste, de variabele en adviserende leden.

Overwegende

dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente

toekomt

adviserende leden van de GBC aan te wijzen;
Overuvegende dat artikel 2611 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van
participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld en de bevolking;

dat het volgens arlikel 2612 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en
noodzakelijk kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op

Ovenrvegende

bovengemeentelijkvlak. Deze beslissing komtvolgens artikel 9, $1, tweede lid van het besluittoe
aan het College van Burgemeester en Schepenen;

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

BESLUIT:

Artikel

1

Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair en
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:

1" de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval,

de

herziening van het gemeentel ijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan;

2' de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van

projecten

die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.

Artikel2
Met behoud van de toepassing van artikel 2611,52, derde lid van het Decreet en artikel 2 en
artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC:

3 leden van de Commissie Verkeer en Mobiliteit, algemeen diensthoofd grondgebiedszaken,
mobiliteitsambtenaar, milieuambtenaar, KMO-ambtenaar, stedenbouwkundig ambtenaar en
lokale politie
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.

Artikel 3
De schepen van openbare werken en mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. ln
geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het
College of een gemeentelijke ambtenaar.

Artikel4
De Raad beslist tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan het College van Burgemeester en
Schepenen.

Artikel 5
ln toepassing van artikel 2. S 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering dd.25lO1l2O13 kan de
GBC, in voorkomend geval, deelnemen aan de werkzaamheden van een IGBC.

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(arl 126 nieuwe gemeentewet)
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