
HUISHOUDELIJK REGLEMENT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN 

Besluit: 

Goedkeuring te hechten aan volgend huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en 

schepenen: 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN VAN SCHOTEN 

HOOFDSTUK 1: Bijeenroeping van het college van burgemeester en schepenen 

Artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, 

en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere dinsdagnamiddag  dinsdagvoormiddag 

vanaf 13 9 uur in de collegezaal van het gemeentehuis, tenzij anders bepaald in de te versturen 

uitnodiging. 

De burgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag 

en het uur die hij bepaalt. 

Artikel 2 

De oproeping voor de gewone vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen gebeurt 

via meeting.mobile ten laatste op de vrijdagvoormiddag voor de vergadering. 

De oproepingsbrief vermeldt de agendapunten voor de vergadering. Deze agendapunten, met 

bijhorende ontwerpbeslissingen en toelichtende nota’s zijn vanaf vrijdagochtend ter inzage van de 

collegeleden. 

In meeting.mobile zijn alle agendapunten, met bijhorende ontwerpbeslissingen en toelichtende 

nota’s raadpleegbaar. 

Na het versturen van de agenda de opmaak van de agenda kunnen enkel nog hoogdringende 

agendapunten worden toegevoegd. Dit zijn deze punten waarvoor het niet wenselijk is de behandeling 

met een week uit te stellen. 

De burgemeester beslist over de wijze van oproeping voor de buitengewone vergaderingen. 

 

HOOFDSTUK 2: Werking van het college van burgemeester en schepenen 

Aanwezigheidsquorum 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen kan enkel beraadslagen en beslissen als de meerderheid (= 

de helft + 1) van de leden aanwezig is.  

Niet openbaarheid van de vergadering 

Artikel 4 

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar. 

Personeelsleden of deskundigen kunnen wel worden uitgenodigd om toelichting te verschaffen bij een 

agendapunt. 

Wijze van vergaderen 

Artikel 5 
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De burgemeester of zijn vervanger, zit het college van burgemeester en schepenen voor en opent en 

sluit de vergaderingen. 

Wijze van stemmen en stemopneming 

Artikel 6 

De besluiten van het college van burgemeester en schepenen worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van de stemmen wordt verstaan, meer dan 

de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. 

Bij staking van stemmen verdaagt het college de zaak tot een volgende vergadering. Als de 

meerderheid van het college de zaak voor de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is 

de stem van de voorzitter van het college beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende 

vergaderingen over eenzelfde zaak een staking van stemmen is. 

In afwijking van vorige bepaling, is het voorstel, in geval van staking van stemmen verworpen, als het 

college optreedt als tuchtoverheid. 

De collegeleden stemmen mondeling. De burgemeester stemt hierbij als laatste. Enkel op uitdrukkelijk 

verzoek van een collegelid zal diens stemmotivatie genoteerd worden. 

Er wordt een geheime stemming georganiseerd over individuele personeelszaken (voordracht van 

kandidaten, benoeming tot een ambt, terbeschikkingstelling, preventieve schorsing in het belang van 

de dienst en de toepassing van een tuchtstraf). 

Notulen 

Artikel 7 

Alleen de beslissingen worden opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen, en 

alleen die beslissingen kunnen rechtsgevolgen hebben. 

Het ontwerp van de notulen wordt, van zodra beschikbaar, via meeting.mobile overgemaakt aan de 

collegeleden. 

De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van 

burgemeester en schepenen. De goedgekeurde notulen worden binnen de week ondertekend door de 

burgemeester en de algemeen directeur. 

Deze notulen worden verstuurd aan de gemeenteraadsleden, overeenkomstig de bepalingen hierover 

opgenomen in het Huishoudelijk Reglement voor de gemeenteraad. 

Ondertekening stukken college van burgemeester en schepenen 

Artikel 8 

De beslissingen en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op het 

college van burgemeester en schepenen worden ondertekend door de burgemeester en mede-

ondertekend door de algemeen directeur. 

 

HOOFDSTUK 3: Bevoegdheden, diensten, raden en commissies 

Artikel 9 

De bijzondere werkzaamheden in verband met het dagelijks bestuur van de gemeente, namelijk de 

studiën, onderzoeken en verslagen ter voorbereiding van de beslissingen van de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en schepenen, het toezicht op de uitvoering van de overheidsvoorschriften 

en van de besluiten van de gemeenteraad en het college, worden, met ingang van heden, opgedragen 

aan de leden van het college, zoals aangeduid in onderstaande tabel: 
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Aan de heer Maarten De Veuster, burgemeester, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

algemeen beleid en coördinatie  secretariaat    

politie     politie    synd. overleg- en  

onderhandeling 

brandweer    brandweer   Brandweerzone Rand  

integrale veiligheid   dienst integrale veiligheid integrale veiligheidscel 

plechtigheden 

begraafplaats       

rechtszaken    juridische dienst      

 

Aan mevrouw Iefke Hendrickx, eerste schepen, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

samenleven    samenleven   samenleven 

jeugd en gezin/onderwijs  jeugd/opvoeding 

    

 Academie Schoten

  jeugdraad 

seniorenbeleid    

   

 Senioren Advies 

Raad 

kinderopvang    kinderopvang   Loko en Huis van het Kind 

zorg en welzijn    buurtgerichte zorg/thuiszorg 

gelijke kansen 

toegankelijkheid       Raad voor personen met een 

          handicap 

communicatie/onthaal   communicatiedienst 

vervangend burgemeester 

 

Aan de heer Wouter Rombouts, tweede schepen, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

openbare werken   technische dienst-uitvoering openbare werken/mobiliteit 

          en toegankelijkheid 

mobiliteit    technische dienst-uitvoering 

dienst der werken   dienst der werken    

inspraak    communicatiedienst      
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Aan mevrouw Charlotte Klima, derde schepen, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

Burgerzaken    burgerzaken 

cultuur     cultuurdienst   cultuurraad 

EVA Cultuurcentrum 

Schoten vzw 

beheerraad bibliotheek 

    

erfgoed         erfgoedraad  

  

toerisme/evenementen   evenementen 

kerkfabrieken     

 

Aan de heer Paul Valkeniers, vierde schepen, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

financiën    financiële dienst  raadscommissie financiën 

personeel    personeelsdienst  synd. overleg- en  

onderhandeling 

informatica    systeembeheer 

dierenwelzijn 

 

Aan de heer Paul De Swaef, vijfde schepen, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

ruimtelijke ordening   technische dienst - cel RO gecoro 

         ruimtelijke ordening en 

         patrimonium 

patrimoniumbeheer   dienst patrimonium 

huisvesting    technische dienst - cel RO  

sport     sportdienst   sportraad 

EVA Sportprom vzw 

   

   

 

Aan de heer Walter Brat, zesde schepen, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

leefmilieu     milieudienst   klimaatbeleid 

afvalbeleid    afvalcoördinator 

groenvoorzieningen   milieudienst/groendienst 
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duurzaamheid    duurzaamheidcoördinator 

  

Aan mevrouw Véronique D’Exelle, zevende schepen, de hiernavermelde departementen en diensten: 

BEVOEGDHEDEN   DIENSTEN   RADEN/COMMISSIES 

sociale zaken    sociale dienst   Lokale adviescommissie 

          omtrent de minimale 

           levering van 

elektriciteit, gas          en water 

WZG Voorkempen   WZG Voorkempen  Raad van bestuur 

lokale economie   stafmedewerker lok. Economie 

tewerkstelling 

ontwikkelingssamenwerking 

 

HOOFDSTUK 4: Onderscheidingsteken en ambtskledij 

Artikel 10 

De burgemeester draagt een sjerp met gouden franjes op een zwart-geel-rode achtergrond. Op deze 

sjerp staat de Vlaamse Leeuw. 

De schepen draagt een sjerp met zilveren franjes op een zwart-gele achtergrond. Op deze sjerp staat de 

Vlaamse Leeuw. 

De mannelijke mandatarissen dragen de sjerp om hun middel, waarbij het zwart zich bovenaan 

bevindt. De vrouwelijke mandatarissen dragen de sjerp over hun rechterschouder met de knoop in hun 

linkerzijde, waarbij het zwart zich het dichtst bij de hals bevindt. 

Artikel 11 

De mandatarissen dragen hun sjerp enkel naar aanleiding van en bij de openbare uitoefening van hun 

bevoegdheid ter gelegenheid van evenementen of plechtigheden die uitsluitend op het grondgebied 

van de gemeente plaatsvinden. 

Het dragen van de sjerp is verplicht bij het voltrekken van een huwelijk. 


