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Oprichting Gommissie verkeer en mobilite¡t (COVEMO) + ontbinding verkeersraad.
aanwezrg

Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
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,
Koenraad 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 de beslissing van het schepencollege dd. 15 januari 2013 in verband met de
hersamenstelling en de statuten van de stedelijke adviesraden;

Gelet op verschillende besprekingen in verband met hervorming van de stedelijke raden, o.a. in
de gemeenteraad van 19 maart 2013 en de gemeenteraadscommissies van 26 maart 2013, 24
april 2013 en 29 mei 2013;
Gelet op de besprekingen met de voorzitters en secretarissen van de stedelijke adviesraden dd.
2 en 8 mei 2013;
Gelet op de bespreking in het schepencollege van 30 mei 2013;

Overwegende dat wordt voorgesteld om de stedelijke verkeersraad
vervangen door de "commissie verkeer en mobiliteit - COVEMO";

te ontbinden en te

Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement voor deze commissie;
Gelet op de bespreking in de verkeersraad van 22 mei 2013;
BESLUIT:

Artikel

1

De raad gaat over tot de ontbinding van de stedelijke verkeersraad

Artikel2
Een commissie verkeer en mobiliteit (COVEMO) wordt opgericht.

Het huishoudelijk reglement van de commissie verkeer en mobiliteit (COVEMO) wordt als
bijlage bij deze beslissing goedgekeurd.

Namens de gemeenteraad:
Odette Van Hamme

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

COMMISSIE VERKEER EN MOBILITEIT. COVEMO
Hu

ishoudelijk reglement

I DOELSTELLING VAN COVEMO
I Doelstelling
De Commissie Verkeer en Mobiliteit, hierna COVEMO, is een stedelijke adviesraad die als
opdracht heeft
advies uitbrengen en opvolgen van het mobiliteitsplan (het decreet van 20 maart
2009 voert binnen het mobiliteitsbeleid het participatiebeginsel in)
het beleid inzake verkeersleefbaarheid- en veiligheid adviseren
adviseren van projecten zowel op verkeerskundig vlak als op vlak van ruimtelijke
ordening en milieu
melding overmaken over gevaarlijke verkeerssituaties

Art.

-

Aft.2 - lnzage documenten
Om een duidelijk en correct advies te kunnen verstrekken is het nodig om inzage te krijgen in
de bijhorende documenten. De leden van COVEMO gaan de verbintenis aan om discreet en
met de nodige verantwoordelijkheidszin om te gaan met de ingewonnen informatie.

II SAMENSTELLING EN STRUCTUUR

Art. 3 - Secretariaat van COVEMO

Stadskantoor, lndustrielaan 2 te 9900 Eeklo, stedelijke mobiliteitsambtenaar
De vergaderingen zullen doorgaan in het stadskantoor.

Art. 4 - Samenstelling

-

participatie van de bewoners:

-

Vaste leden zijn :burgemeester, schepen van openbare werken en mobiliteit,

legislatuur wordt een oproep voor kandidaten in het
informatieblad Eikenblad en website geplaatst. Alle kandidaten zullen worden

bij het begin van de

weerhouden.

mobiliteitsambtenaar, 2 afgevaardigden van de lokale politie
naargelang het voorgestelde project kunnen ook derden worden uitgenodigd.
De vertegeñwooiOiging van man/vrouw (1/3d" van hetzelfde geslacht) zal nagestreefd
worden.
Bij drie keer ongeldige afiruezigheid wordt het lid als ontslagnemend beschouwd.

Art. 5 - Stemgerechtigde
De leden van COVEMO zijn stemgerechtigd met uitzondering van de vaste leden zijnde,
burgemeester, schepen van openbare werken en mobiliteit, secretaris, afgevaardigden van
de lokale politie en indien derden aanwezig zijn.

Art. 6 - Afgevaardigde voor de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)
Naargelang het project of dossier dat besproken zal worden in de GBC zullen drie
afgevaardigden van COVEMO op de desbetreffende GBC kunnen aanwezig ziin.
De drie afgevaardigden die zich geroepen voelen om aanwezig te zijn op de GBC kunnen
zich kandidaat stellen op de vergadering. De drie kandidaten met de meeste stemmen zullen
afgevaardigd worden.

Art. 7 - Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter
De kandida(a)t(en) voorzitter(s) maken zich kenbaar aan het secretariaat van COVEMO 5
werkdagen voor de eerste vergadering van de legislatuur. De kandidaten worden kenbaar
gemaakt bij het begin van de eerste vergadering van de legislatuur. Bij geheime stemming
zal de voorzitter gekozen worden. Diegene met de meeste stemmen is voorzitter.
De verkiezing van de ondervoorzitter zal op dezelfde manier gebeuren als van de voorzitter.

Art. 8 - Uitnodiging
De uitnodiging met bijhorende documenten worden per mail 5 werkdagen voor de
vergadering aan de leden overgemaakt. Bij dringende bijeenroeping kan de voorzitter deze
termijn voor zoveel als nodig inkorten.
De leden zelf kunnen hun agendapunten 3 werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter
overmaken met een gemotiveerd dossier.
Er zal steeds 1 exemplaar ter inzage liggen op het secretariaat van COVEMO.

Art. 9 - Vergaderingen
De adviesraad komt minstens drie maal per jaar samen. De datum van vergadering wordt op
de voorgaande vergadering vastgelegd.
De vergadering wordt samengeroepen door voorzitter en secretaris, op vraag van het college
van burgemeester en schepenen, op vraag van een derde van de leden,
Men kan geldig vergaderen wanneer de helft plus één van de leden aanwezig is.
Per lid kan één volmacht gegeven worden.

Art. 10 - Besluiten van de vergadering

Er wordt gestreefd om een zo groot mogelijke consensus te bereiken. Bij stemming over de
besluitvorming van een advies is bij de helft plus één van de aanwezigen het besluit
aangenomen.
De minderheidsstandpunten zullen eveneens in het verslag worden opgenomen.

Art. 11 - Overmaken adviezen
De adviezen die geformuleerd zijn, worden binnen de 14 werkdagen overgemaakt aan het
college van burgemeester en schepenen.

Att.12 - Duur
COVEMO wordt opgericht volgens de legislatuur duurtijd 6 jaar. Op het einde van de
legislatuur blijven de leden van COVEMO tot zolang de nieuwe leden zijn aangeduid.

-

III REKENING

Art. 13 - Kas
De gelden zullen door de financieel beheerder van de stad beheerd worden. De leden
bepalen de aankopen en de besteding van de gelden. De financiële transacties worden op
elke vergadering meegedeeld.
Er zal een overgangsperiode ingelast worden van bestaande naar nieuwe maatregel, zijnde
dat het huidige budget (2013) blijft bestaan tot het is opgebruikt.

Att.14

-

Vergoedingen

Het mandaat bij COVEMO is onbezoldigd.
lndien leden onkosten maken in functie van het lidmaatschap van COVEMO kunnen deze
vergoed worden na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Het lid, dat de onkosten zal maken, zal ten minste 14 werkdagen voor de uitgave het
secretariaat van COVEMO schriftelijk of per mail op de hoogte brengen zodat de uitgave ter
goedkeuring kunnen voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

IV ERKENNING

Art. 15 - Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement en zijn wijzigingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

