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van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSTAD

Gemeenteraad
17 februa¡i 2014

Algemeen bestuur - Veneco" - jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 - aanduiding
vertegenwoordiger.

aanwez¡g Odette VAN HAMME, voorzitter
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;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen
WATERSCHOOT, Rosita MEIRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried
VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde
LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.
De gemeenteraad,
Gelet op de aangetekende brief van Veneco2 dd. 3 februari 2014, waarbij de stad wordt
uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarvergadering2Ol2 van Veneco" die plaatsvindt op

woensdag 19 maar|2014;
Gelet op zijn beslissing van heden houdende Veneco' - jaarvergadering 2012 op 19 maart
2014 - vaststelling mandaat;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd op 18 januari 2013, waarin wordt bepaald dat de deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op de statuten van Veneco', waarin wordt bepaald dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering
dient te worden herhaald;
Overwegende dat het mandaat van vertegenwoordiger onverenigbaar is met het mandaat van
bestuurder in deze intercommunale;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:
Eniq artikel

De heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18, die

de

volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen, wordt aangeduid om
de stad Eeklo te vertegenwoordigen op de jaarvergadering 2012 van Veneco2 die plaatsvindt
op 19 maart 2014.
Namens de gemeenteraad,
De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,

:

De stadssecretaris,

(art. 126 nieuwe gemeentewet)

