stad brugge dienst voor monumentenzorg en stadsvernieuwing
raadgevende commissie voor stedenschoon

Huishoudelijk reglement

Het College,
gelet op zijn besluit d.d. 1 april 1947 gewijzigd bij besluiten d.d. 10 april 1959 en 10 juni 1960,
houdende samenstelling van het berek voor Stedeschoon;
gelet op zijn besluit d.d. 3 mei 1974, houdende de samenstelling en de vaststelling van de
gebiedsomschrijving van de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon;
overwegende dat het gewenst is om over te gaan tot het opstellen van een huishoudelijk reglement;
besluit:
Artikel 1. Samenstelling van de Commissie en duur van het mandaat.
De Commissie is samengesteld uit maximum 14 leden, door het College van Burgemeester en
Schepenen aan te stellen.
Om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te realiseren, mag maximum 2/3 van het aantal leden
tot hetzelfde geslacht behoren.
Het College duidt een schepen aan als voorzitter van de Commissie. Indien de burgemeester aanwezig
is neemt hij/zij het voorzitterschap waar.
Het secretariaat van de Commissie wordt waargenomen door de Dienst voor Monumentenzorg
Het diensthoofd van de Dienst voor Monumentenzorg is van rechtswege lid en secretaris van de
Commissie.
Het mandaat van de leden duurt zes jaar, valt samen met de legislatuur van het stadsbestuur en kan
vernieuwd worden.
Een lid dat niet deelneemt aan zes opeenvolgende vergaderingen zonder geldige verantwoording is
van rechtswege ontslagnemend en wordt hiervan op de hoogte gebracht door de voorzitter.
Een lid, aangesteld ter vervanging van een ander lid, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 2. Gebiedsomschrijving en bevoegdheid
Worden vooraf om advies aan de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon voorgelegd:
a.

Alle aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning die een wijziging inhouden van het
straatbeeld door:
het oprichten van gebouwen,
het verbouwen of het uitvoeren van gevelwijzigingen aan gebouwen,
gelegen binnen:
— het gebied dat valt binnen de grenzen omschreven door volgende straten, genoemde
straten meegerekend:
Guido Gezellelaan, Hendrik Consciencelaan, Begijnenvest, Katelijnevest, Boninvest,
Gentpoortvest, Kazernevest, Kruisvest, Handelskom, Komvest, Koningin Elisabethlaan,
Ezelpoort, Filips de Goedelaan, Gulden Vlieslaan;
— het gebied omschreven door het bijzonder plan van aanleg Dorpskom te Lissewege

b.

Alle aanvragen voor het bekomen van een subsidie “Kunstige Herstelling”.

c.

Alle aanvragen voor het bekomen van een subsidie voor het plaatsen van een kunstig
uithangbord.

d.

Alle aanvragen voor
- het verwijderen van vervallen graftekens.
- het bekomen van een subsidie voor het herstellen van merkwaardige graftekens.

Artikel 3. De leden ontvangen geen presentiegelden.
Artikel 4. Werking
§ 1.

De Commissie dient uitsluitend het College van advies.

§ 2.

De agenda wordt voorbereid door de secretaris en door het College vastgesteld.
Plaats en datum van de vergaderingen worden in overleg met de leden vastgelegd door de
voorzitter.

§ 3.

De leden brengen hun advies uit in volle onafhankelijkheid en objectiviteit.

§ 4.

De adviezen worden met redenen omkleed en worden samen met de eventuele opmerkingen in
de notulen van de vergaderingen opgenomen. De notulen worden telkens op de eerstvolgende
vergadering ter goedkeuring voorgelegd en dan aan het College overgemaakt.

§ 5.

Het quorum wordt gevormd door de meerderheid van de leden van de Commissie. De adviezen
van de Commissie worden vastgesteld met een meerderheid van de aanwezige leden die hun
stem uitbrengen. De voorzitter en de secretaris zijn niet stemgerechtigd. Bij staking van
stemmen is in eerste orde de stem van het lid met de grootste anciënniteit beslissend. Bij
gelijke anciënniteit ligt de beslissende stem bij het oudste lid.
De uitslag van de stemming wordt in de notulen vermeld.

§ 6.

De leden zijn gehouden tot discretie:
zij nemen nooit over geagendeerde punten contact op met de bouwheer of de architect;
zij verstrekken geen inlichtingen over de uitgebrachte adviezen of over de adviesvorming,
hiervoor moet doorverwezen worden naar het secretariaat;
zij leggen geen publieke verklaringen af die het normale verloop van de dossierbehandeling
kunnen hinderen of die op de besluitvorming anticiperen;
de gegevens verstrekt in de Commissie blijven confidentieel;
Het College sanctioneert inbreuken op deze discretieplicht met een waarschuwing en bij
herhaling met het ontslag.

§ 7.

Indien in de vergadering zaken aan de orde zijn waar persoonlijke of familiale (tot en met de
derde graad) belangen van een lid mee gemoeid zijn, dan moet dat lid spontaan voor deze
zaken de vergadering verlaten .
**************

Beslissing in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 juli 2005
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