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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 12 mei 2022

Stafdienst - Algemeen directeur

36 2022_CBS_00546 College van burgemeester en schepenen: aanpassing 
huishoudelijk reglement - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester - voorzitter; de heer Jan Verjans, Schepen; de heer Erik 
Vanmierlo, Schepen; mevrouw Lieve Theuwissen, Schepen; de heer Marc Vanherk, Schepen; de heer 
Eddie Brebels, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Bert Schelmans, Schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Omwille van het overlijden van schepen Leo Cardinaels en de terugtrekking uit zijn mandaat van Jos 
Plessers, kwamen de heer Bert Schelmans en de heer Jan Verjans het schepencollege vervoegen en 
moesten zij ook bevoegdheden toegewezen krijgen. Ook de rangorde moest opnieuw vastgesteld 
worden.

Argumentatie
Het college vond het wenselijk om de bestaande bevoegdheidsverdeling te behouden en de nieuwe 
schepenen de bevoegdheden en de rangorde van hun voorganger volledig te laten overnemen.

Juridische grond
Artikel 54 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat het college van 
burgemeester en schepenen bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 
aanneemt waarin het de nadere regels vaststelt over zijn werking.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2019 houdende de 
aanpassing van het huishoudelijk reglement schepencollege.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 285 tot en met 
288 inzake de bekendmaking van besluiten en de inwerkingtreding van reglementen. 

Administratieve afhandeling
Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan:

• de leden van het college van burgemeester en schepenen 
• het secretariaat 

Het reglement bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 285, 286 en 287 en het in werking 
te laten treden volgens artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Besluit
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Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen, vastgesteld bij besluit 
van het schepencollege van 12 december 2019, wordt opgeheven.

Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen wordt opnieuw 
vastgesteld zoals opgenomen in dit besluit.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking conform artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017. 

Bijlagen
1. CBS 2022 05 12_Huishoudelijk reglement schepencollege.docx

Huishoudelijk reglement college van burgemeester en
schepenen
Artikel 1. Conform artikel 50 van het decreet over het lokaal bestuur vergadert het college in het 
gemeentehuis elke donderdag vanaf 09u00. Tenzij in noodgevallen ontvangt ieder lid van het college 
ter voorbereiding daarvan elke maandagmiddag de door de administratie voorbereide agenda.
Wanneer er nadien punten worden toegevoegd aan de agenda, dan worden de burgemeester en 
schepenen hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 2. In spoedeisende gevallen kan de burgemeester de leden voor een buitengewone 
vergadering bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt en volgens een overeen te komen 
oproepsysteem (telefonisch,en/of per email).

Artikel 3. Conform artikel 42 3de lid van het decreet over het lokaal bestuur is de voorzitter van het 
Bijzonder Comité voor de sociale dienst van rechtswege volwaardig lid met stemrecht in het college.

Artikel 4. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar en dus niet toegankelijk voor derden 
tenzij om een toelichting bij een dossier te komen verschaffen.

Artikel 5. Conform artikel 172 en 277 van het decreet over het lokaal bestuur woont de algemeen 
directeur de vergadering bij. Hij adviseert het college op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch 
vlak. 
In voorkomend geval herinnert hij aan de geldende rechtsregels, vermeldt hij de hem gekende 
feitelijke gegevens en zorgt ervoor dat de vermeldingen die de regelgeving voorschrijft in de 
beslissingen opgenomen worden. 
Hij zorgt voor de notulering van de beslissingen die op de eerstvolgende vergadering van het college 
dienen goedgekeurd te worden, waarna deze uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het 
college van burgemeester en schepenen volgend op de vergadering van het college van 
burgemeester en schepenen waarop de notulen werden goedgekeurd, ter beschikking gesteld worden 
aan de gemeenteraadsleden.

Artikel 6. Volgens artikel 285 van het decreet over het lokaal bestuur maakt de burgemeester via de 
wegtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:
1° het college van burgemeester en schepenen;
2° de burgemeester.

De lijsten bevatten een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die geregeld zijn in de 
besluiten. Er wordt geen informatie verspreid die valt onder de uitzonderingen, vermeld in titel 
II,hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Artikel 7. De burgemeester opent en sluit de vergadering (artikel 51 decreet over het lokaal bestuur).
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Het college beslist collegiaal zodat het ook collegiaal hiervoor verantwoordelijk is en de besluiten 
worden bij volstrekte meerderheid genomen (artikel 52 en 53 decreet lokaal bestuur). Enkel op 
nadrukkelijk verzoek van een lid zal diens stemmotivatie genoteerd worden.

Artikel 8. Er is geen delegatie van beslissingsbevoegdheid mogelijk van het college aan de 
individuele leden van het college. De bevoegdheden zoals hier verder beschreven, verlenen de 
individuele schepen geen enkele macht, maar houden louter een werkindeling in met het oog op de 
voorbereiding van zaken waarover het college collegiaal heeft te beslissen.

Bevoegdheidsverdeling:
Stijn Van Baelen, burgemeester
bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie – dienstverlening - veiligheid - bevolking en 
burgerlijke stand – Informatie/communicatie en public relations – personeelsbeleid – begraafplaatsen– 
participatie (wijk- en buurtwerking) - intergemeentelijke samenwerking (IGS Noord-
Limburg).

Jan Verjans, 1ste schepen
bevoegdheden: financiën – erediensten – sport – ict - landbouw – plattelandsbeleid (LEADER) – AGB.

Erik Vanmierlo, 2de schepen
bevoegdheden: openbare werken en nutsvoorzieningen – technische en groendienst – mobiliteit – 
milieu – waters en bossen – natuur - intergemeentelijke samenwerking (Fluvius).

Lieve Theuwissen, 3de schepen
bevoegdheden: vrije tijd - cultuur, toerisme, recreatie, bibliotheek, jeugd, erfgoed – vrijwilligers, lokale 
economie/KMO

Bert Schelmans, 4de schepen
bevoegdheden: ruimtelijke ordening en stedenbouw (omgevingsvergunningen) - dierenwelzijn – jacht - 
– wonen (WIN, Kempisch Tehuis, Landwaarts) – duurzaamheid – ontwikkelingssamenwerking - 
jumelages –- feestelijkheden - markten en kermissen – afval - intergemeentelijke samenwerking
(Limburg.net).

Marc Vanherk, 5de schepen - Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
bevoegdheden: sociale zaken - welzijn - (kans)armoede - (preventieve) volksgezondheid - 
gezinsbeleid kinderopvang – seniorenbeleid (commissie thuiszorg) - beleid mensen met een 
beperking – gelijke-kansenbeleid – integratiebeleid – intergemeentelijke samenwerking 
(Welzijnsregio).

Artikel 9.  Administratieve voorbereiding van het college:
a. De agendapunten worden door de administratie o.l.v. de algemeen directeur uit eigen beweging en 
in volgorde van ontvangst der vragen, toegekomen dossiers, inlichtingen enz… objectief voorbereid 
met inachtneming van de bestaande wetgeving en richtlijnen. De ontwerpbeslissingen, - brieven, erbij 
horende toelichtende nota’s worden elke maandag ten laatste om 11u00 (tenzij
anders overeengekomen) aan het secretariaat bezorgd teneinde het secretariaat toe te laten in de 
loop van maandag de agenda op te stellen en alle dossiers ter inzage te brengen aan de leden van 
het college van burgemeester en schepenen.

b. Schepenen kunnen eigen agendapunten aanbrengen via de bevoegde dienst of via het secretariaat 
wanneer ze niet meteen aan een dienst toegewezen kunnen worden.

c. Om de afhandeling van de agenda goed voor te bereiden kunnen de leden van het college 
eventueel nog vooraf info inwinnen bij de administratie. De administratie agendeert geen inhoudelijke 
of nieuwe punten zonder overleg met de bevoegde schepen.

d. De administratie voert in overleg met het college de besluiten uit. De opdrachten worden 
doorgegeven door de algemeen directeur of door de bevoegde schepen in samenspraak met de 
algemeen directeur en de diensthoofden.
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Artikel 10. Het college bereidt de beraadslagingen en besluiten voor de gemeenteraad voor en voert 
de besluiten ervan uit.

Artikel 11. Het college beslist steeds wat met ieder agendapunt van de college-agenda gebeurt. Het 
kan een punt verdagen tot een (liefst) onmiddellijk overeen te komen latere vergadering of het 
agendapunt afvoeren. In het laatste geval is het aan het college om het punt terug te agenderen 
wanneer het dit terug opnieuw wenst te bespreken. In casu wordt alleen de verdaging of afvoering en 
de eventuele motivatie daartoe genotuleerd.

Artikel 12. Wanneer een lid van het college van burgemeester en schepenen of de algemeen 
directeur een rechtstreeks belang heeft bij een dossier neemt het niet deel aan de bespreking van dit 
punt noch aan de beslissing erover (art. 27§1, 50 en 172 van het decreet over het lokaal bestuur) en 
verlaat het de collegezaal voor dit punt.

Artikel 13. Het college neemt  dezelfde deontologische code aan als de gemeenteraad.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens Het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen directeur 
Eddie Brebels

#$ondertekening1$#

#$stempel$#

Burgemeester
Stijn Van Baelen

#$ondertekening2$#
#$ondertekening2$#
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