
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Gent – Gemeente Gavere

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

zitting van 21 oktober 2019

Aanwezig: Dieter De Mets, voorzitter van de gemeenteraad

Denis Dierick, burgemeester

Peter Declercq, Christophe De Boever, Dirk Martens, Peggy Demoor, Tanja Eeckhout, schepenen

Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Jef Vermaere, Wim Malfroot, Luc Goemaere, Ankie 
D'Hollander, Veronique Dedeyne, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher, Pierre Penninck, Christine De 
Cooman, Isabelle Tuypens, Nele Melkebeke, Steffi Beyaert, raadsleden

Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit - gedeeltelijk samenstellen

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

BEVOEGDHEID

Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 houdende participatie - vaststellen reglement, artikel 14.

JURIDISCH KADER

 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41 2e lid 13° en 304.

 Gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019 houdende participatie - vaststellen reglement.

 Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 houdende gedeeltelijk samenstellen gemeentelijke 
overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit.

 Gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 houdende participatie - vaststellen reglement 
(vervangen gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019).

 Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit van 7 
oktober 2015.

MOTIVERING

De gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit bestaat uit stemgerechtigde leden en 
waarnemende leden.

De overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit beschikt over een huishoudelijk reglement waarin voorzien 
is in plaatsvervangers.

Onderstaande effectieve leden werden verkozen tijdens de gemeenteraadszitting van 24 juni 2019:

 de heer Luc De Vos, namens politiezone Schelde-Leie;

 de heer Marnique Van De Vijver, namens Brandweerzone Centrum;

 mevrouw Hélène Vermeiren, namens Gemeentelijke basisscholen de Vierklaver;

 mevrouw Christine Deschaumes, namens Vrije Basisschool De Vliegenier Semmerzake;

 de heer Kurt Tronquo, namens Handelscentrum Gavere;

 mevrouw Mieke Willocx, namens Bedrijvenplatform Gavere;

 mevrouw Hilda Van Oost, namens KVG Gavere.

Onderstaande waarnemende leden werden verkozen tijdens de gemeenteraadszitting van 24 juni 2019:

 de heer Christophe De Boever, schepen bevoegd voor openbare werken, verkeer en mobiliteit;

 de heer Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid Open VLD - VOG;

 mevrouw Steffi Beyaert, gemeenteraadslid CD&V;

 mevrouw Peggy Demoor, gemeenteraadslid sp.a;

 de heer Wim Malfroot, gemeenteraadslid Gavere Durft / N-VA;

 de heer Jef Vermaere, gemeenteraadslid Groen;



 de heer Yannick Dhondt, deskundige infrastructuur;

 de heer Henk Dujardin, deskundige milieu.

Onderstaande stemgerechtigde leden worden afgevaardigd uit de nieuw samengestelde adviesraden:

 de heer Thibaut Van de Walle, namens de gemeentelijke adviesraad voor jeugd;

 mevrouw Linda Van den Berghe, namens de gemeentelijk adviesraad voor leefmilieu;

 de heer Pierre Martin Neirinck, namens de gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed;

 mevrouw Lieve Steurbaut, namens de gemeentelijke adviesraad voor senioren.

De algemene vergadering van de gemeentelijke overlegstructuur mag voor ten hoogste twee derden uit 
leden van hetzelfde geslacht bestaan. Voor de berekening wordt enkel rekening gehouden met de 
effectieve stemgerechtigde leden, dus niet met plaatsvervangende stemgerechtigde of waarnemende 
leden. De gemeentelijke overlegstructuur bestaat uit 6 vrouwen en 5 mannen. Er is bijgevolg voldaan 
aan de genderverhouding.

Het aantal stemgerechtigde leden (11) is groter dan het aantal waarnemende leden (8).

BESLUIT

Art. 1: Kennis te nemen van de ambtshalve verkiezing van de volgende effectieve kandidaat-leden uit 
de adviesraden:

 de heer Thibaut Van de Walle, namens de gemeentelijke adviesraad voor jeugd;

 mevrouw Linda Van den Berghe, namens de gemeentelijk adviesraad voor leefmilieu;

 de heer Pierre Martin Neirinck, namens de gemeentelijke adviesraad voor toerisme en 
erfgoed;

 mevrouw Lieve Steurbaut, namens de gemeentelijke adviesraad voor senioren.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Serge Ronsse

De voorzitter van de gemeenteraad,
Dieter De Mets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,
Te Gavere, 16 januari 2020

De algemeen directeur,

Serge Ronsse

De voorzitter van de gemeenteraad,

Dieter De Mets


