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Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - TMVW
TMVW (lC) dd. ll april 2016- goedkeuring agendapunten
aanwezrg

-

algemene vergadering

Odette VAN HAMME, vootzitter
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/voozitter OCMW zonder stemrecht;

Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Caroline
D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke
VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde
LAMPAERT, Peter DE GRAEVE en Sofie VERMEULEN, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De, gemeenteraad,

Gelet op het feit dat stad Eeklo aangesloten is bijTMVW (lC);
Gelet op de statuten van TMVW (lC);

Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene vergadering van TMVW (lC) CVBA dd.
11 april 2016, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden
toegelicht;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit:

Artikel I
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVW (lC) CVBA van 11 april 2016 en de daarbij horende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1,2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen;

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Voordrachtcommissaris;
Verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota houdende
informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaats gevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 2015;
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 3l december 2014;
Verslag van het college van commissarissen;
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR);
Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR);
Benoeming van vertegenwoordigers in de directiecomités;
Benoeming van bestuurders in de raad van bestuur;

Artikel 2
De afgevaardigde van de stad die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, mevrouw
Tineke Verstraete (plaatsvervanger: de heer Marc Windey), wordt als vertegenwoordiger
aangeduid en opgedragen haarlzijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
artikel 1.
Namens de gemeenteraad,
Odette VAN HAMME
voorzitter-gem eenteraad

Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)

D. oæ¿¿go].

FARYS
CME/MDV/LM/PBA/TDV

Aan het college van burgemeester en schepenen
Stadhuis

Contactpersoon
Catherine Meyvaert

lndustrielaan 2

tel :09/240 05 70
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AANGETEKEND

Gent, 05 februari 20L6

689"5Í.3
Geacht College
Geachte mevrouw, geachte heer

W'tj hebben het genoegen u uit te nodigen tot de Gewone Algemene Vergadering van TMVW (lC) die,
zoals voorgeschreven door artikel 5L van de statuten van TMVW (lC) en b'rj beslissing van de Raad van
Bestuur in zittingen van 77 december 2015 en 28 januari 20L6, werd vastgelegd op

MAANDAG

ll

APR|L 2016 om 17u30

in Flanders Expo te Gent (zie wegbeschrijving als bijlage).
Als b'tjlage gelieve u de door de Raad van Bestuur vastgestelde agenda voor deze Algemene Vergadering te

willen vinden. Het betreft een herneming van de Gewone Algemene Jaarvergadering van TMVW {lC), als
gevolg van het tussengekomen ministerieel vernietigingsbesluit van L3 november 2015 betreffende de
besluiten genomen op alle algemene vergaderingen van TMVW (lC) van 29 juni 2015.
U
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vindt eveneens de b'rjlagen aan de agenda

:

Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
Actualisering van bijlagen t, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
Voordrachtcommissaris
Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2014, met aanvullende nota houdende informatie
omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaats gevonden,
bijgewerkt tot en met 31 december 2015
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 3L december 20L4
Verslag van het college van commissarissen
Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
KwütinB aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur
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FARYS
wordt gevraagd uw beslissing(en) terzake te laten geworden ten laatste op woensdae 6 april 2016 om
24.00 uur, hetzij per post t.a.v. intercommunaal beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per
elektro nische post op a lsem e neve readeri ns. 1 1042016TMVW@fa rvs.be.
U

wordt tevens expliciet gevraagd de namen van uw vertegenwoordigers op deze algemene vergadering
te willen mededelen (cf. art. 52 van de statuten lC TMVW), ook als deze vertegenwoordigers dezelfde
U

n a ls voorhee n aa nged uide vertegenwoord igers.
Deze beslissing zal ons eveneens dienen te bereiken ten laatste op woensdae 6 april 2016 om 24.00 uur,

z'rj

hetzij per postt.a.v. intercommunaal beheerTMVW lC, Stropstraat 1te 9000 Gent, hetzij per elektronische post op a lseme neversa dering. LL042016TMVW@fa rvs. be.

Wij w'rjzen erop dat de vertegenwoordigers in de Algemene Vgrgadering seen individuele uitnodiging
zullen ontvangen.
Een ontwerp van beslissing wordt vrijblijvend toegevoegd als b'tjlage

Hoogachtend

Martine DE
voorzitter

Ludy MODDERIE

algemeen directeur

REGGE

Biilaeen : Wegbeschrijving Flanders Expo Gent
Agenda algemene vergadering (met bijbehorende stukken)
Ontwerp beslissing
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