BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur.
JURIDISCH KADER
Het Decreet Lokaal Bestuur, met inzonderheid van artikel 436 met betrekking tot de
onverenigbaarheden.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de
vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Veneco.
De gecoördineerde statuten van Veneco van 6 december 2018.
MOTIVERING
De Stad Eeklo is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco
Artikel 33 §5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 6 december 2018 stelt dat de
vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, dat de concrete
inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor elke
Algemene Vergadering.
De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van de
vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Veneco.:




De heer Michel De Sutter werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van Veneco.
De heer Marc Windey werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering van Veneco.
De heer Bob D'Haeseleer werd aangeduid als kandidaat stemgerechtigd bestuurder in de
Raad van Bestuur van Veneco.

ADVIES
/
FINANCIËLE VERANTWOORDING
/
BESLISSING
Artikel 1.
De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Integemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 28 maart 2019 worden
goedgekeurd:
1.
2.
3.
4.

Toelichting werking Veneco
Akteneming verslag jaarvergadering 12-06-2018
Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 06-12-2018
Benoeming bestuurders
a. Bestuurders lid van de gemeenteraad
b. Bestuurders buiten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem
6. Benoeming deskundigen
Artikel 2.
Aan de heer Michel De Sutter, vertegenwoordiger van de Stad Eeklo, houder van 184 aandelen, die
zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging

Veneco die plaatsvindt op 28 maart 2019 om 18.00 u in Zaal Souplex - Bisschopstraat 6 - 9800
Deinze, wordt het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door de heer Marc Windey:
Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering uit te voeren.
Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 28 maart
2019 geplande buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en
daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot
de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in
het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de Algemene Vergadering te realiseren."
Artikel 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven
aan Veneco, ter attentie van mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.

