BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur.
JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 waarin Bob D'Haeseleer wordt voorgedragen als
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Veneco.
De gecoördineerde statuten van Veneco.
De beslissing van de Raad van Bestuur van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco van 22 januari
2019 waarbij de verdeling van de voordrachtsrechten wordt vastgelegd.
MOTIVERING
De stad Eeklo is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco.
Artikel 17 § 3 van de gecoördineerde statuten van Veneco stelt dat de Raad van Bestuur van de
Intergemeentelijke Vereniging Veneco een bindend voorstel doet over de verdeling van de
voordrachtsrechten over de aandeelhouders. Op 22 januari 2019 werd de verdeling van de
voordrachtsrechten vastgelegd door de Raad van Bestuur.
In deze beslissing werd aan de stad Eeklo voor de periode 2019-2022 een “bestuurder” toegewezen
en voor de periode 2023-2024 een "deskundige" toegewezen.
Op 28 januari 2019 werd de heer Bob D'Haeseleer door de gemeenteraad voorgedragen als
vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Veneco gedurende de volledige legislatuur. In deze
beslissing werd geen opsplitsing gemaakt tussen de voordracht als kandidaat-bestuurder en
kandidaat-deskundige.
De voordracht van de kandidaat-deskundigen gebeurt door de gemeente Destelbergen in opdracht
van de aandeelhouders.
ADVIES
/
FINANCIËLE VERANTWOORDING
/
BESLISSING
Artikel 1
De heer Bob D'Haeseleer wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de bestuursperiode
lopende van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de
bestuursperiode lopende van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023 en voor voordracht door de
gemeente Destelbergen voorgesteld als kandidaat-deskundige voor de bestuursperiode lopende van
1 april 2023 tot en met 31 maart 2025.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist, overeenkomstig artikel 435, vierde lid van het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017 en artikel 18 van de gecoördineerde statuten van Veneco de heer Bob
D'Haeseleer aan te wijzen als lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur van Veneco.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering
van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070
Destelbergen.

