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Veiligheidscel - samenstelling - goedkeuring 
 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikel 43 §2 10° dat bepaalt 
dat de gemeenteraad bevoegd is om beslissingen te nemen die uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan 
de gemeenteraad bij wet, decreet of een uitvoeringsbesluit en 14° dat bepaalt dat de gemeenteraad 
bevoegd is om adviesraden en overlegstructuren in te richten; 
 
Overwegende dat volgens artikel 29 van het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 
interventieplanning elke gemeente verplicht een veiligheidscel moet oprichten; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2008 houdende oprichting van een 
gemeentelijke veiligheidscel, zoals gewijzigd op 30 september 2010, 21 april 2011 en 24 januari 
2013; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 augustus 2016 waarbij de samenstelling van de 
veiligheidscel werd aangepast ingevolge wijzigingen in het college van burgemeester en schepenen 
en vervanging van de noodambtenaar; 
 
Overwegende dat door de voortdurende wisselingen van personen die bepaalde functies invullen en 
dan telkens een nieuw besluit dient genomen te worden, het beter is te kiezen om de functies vast te 
leggen in de samenstelling van de veiligheidscel; 
 
Gelet op de uitslag van de stemming; 
 
BESLUIT: eenparig 
 
Artikel 1: De samenstelling van de veiligheidscel als volgt te bepalen en de vorige besluiten ter zake 
op te heffen: 
 
Hoedanigheid Functie 
 
Voorzitter Burgemeester 
 
Secretaris Ambtenaar noodplanning 
 
Vertegenwoordiger discipline 1 Kpt. Officier-dienstchef Brandweer 
   Brandweer 
 
Vertegenwoordiger discipline 2 Federaal Gezondheidsinspecteur  
   Medisch Limburg 



 
Vertegenwoordiger discipline 3 Zonechef politiezone Noord-Oost 
   Politie Limburg 
 
Vertegenwoordiger discipline 4 Kolonel Civiele Bescherming 
   Logistiek 
 
Vertegenwoordiger discipline 5 Communicatieambtenaar 
   Informatie 
 
Gemeentelijke diensten Diensthoofd technische dienst 
 Milieuambtenaar 
 Secretaris 
 Afgevaardigde ICT 
 Voorzitter OCMW 
 1ste schepen – openbare werken 
 
De hoedanigheden kunnen ook steeds een afvaardiging sturen. 
 
Artikel 2: Afschrift van dit besluit over te maken aan de gouverneur van de provincie Limburg. 
 

Aldus gedaan in vergadering als boven 
Namens de raad 

de algemeen directeur de voorzitter 
(get.) Eddie Brebels (get.) Stijn Van Baelen 

 
 
 

Voor eensluidend afschrift 
 

de algemeen directeur de burgemeester 
 
 
 


