Van: Veronique Verstraeten [mailto:veronique.verstraeten@veneco.be]
Verzonden: maandag 11 februari 2019 8:37
Aan: algemeendirecteur@aalter.be; frederik.willems@assenede.be; stefanie.devlieger@deinze.be;
algemeendirecteur@depinte.be; gert.deryckere@destelbergen.be; Meike Van Grembergen
<Meike.VanGrembergen@eeklo.be>; danny.coene@evergem.be; algemeendirecteur@gavere.be;
algemeendirecteur@kaprijke.be; kris.nachtergaele@kruisem.be; eddy.demits@lievegem.be;
marianne.morant@lochristi.be; tijs.van.vynckt@maldegem.be; lena.de.smaele@melle.be;
kristof.de.bel@merelbeke.be; Marleen.Volckaert@ocmwmerelbeke.be;
Steven.Vandevelde@nazareth.be; borchert.belien@oosterzele.be; algemeendirecteur@sintlaureins.be; benedicte.buylen@wachtebeke.be; Guy Verbuyst <guy.verbuyst@zelzate.be>;
sylvie.bohez@zulte.be; internezaken@aalter.be; Jasmine Coen <jasmine.coen@oosterzele.be>
Onderwerp: Belangrijk!!! Toevoeging agendapunt Buitengewone Algemene Vergadering 28-03-2019

Geachte algemeen directeur
Per brief en mail dd. 23 januari 2019 ontving u de uitnodiging voor de Buitengewone
Algemene Vergadering dd. 28-03-2019.
Afgelopen vrijdag 8 februari ontvingen wij van minister Homans de goedkeuring van onze
statutenwijziging dd. 06-12-2018.
In deze statutenwijziging is ook 'artikel 25 - deskundigen' opgenomen.
‘Artikel 25 - deskundigen
De bestuurders kunnen zich laten bijstaan door deskundigen waarvan het aantal niet meer
bedraagt dan de helft van het aantal leden van de Raad van Bestuur. De deskundigen worden
na gezamenlijk overleg voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is en worden
benoemd door de algemene vergadering.
De deskundigen maken geen deel uit van de Raad van Bestuur, maar ze kunnen de
vergaderingen van alle organen bijwonen en alle documenten opvragen.
De artikelen 20, 21 en 22 zijn van toepassing op de deskundigen.’
Zoals u weet wensen wij toepassing te maken van dit artikel dat voorzien is in onze statuten
en in artikel 435 van het Decreet Lokaal Bestuur.
De voordracht van deskundigen is ook reeds voorzien in de besluiten tot voordracht.
Mogen wij u vragen volgend agendapunt nog toe te voegen aan de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering:
'6. Benoeming deskundigen'
De volledige dagorde ziet er dan uit als volgt:
1. Toelichting werking Veneco
2. Akteneming verslag Jaarvergadering 12-06-2018
3. Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering 06-12-2018
4. Benoeming bestuurders
a. Bestuurders lid van de gemeenteraad
b. Bestuurders buiten de raad
5. Benoeming bestuurders met raadgevende stem
6. Benoeming deskundigen

U ontvangt eerstdaags nog een aangetekend schrijven conform de statutaire bepalingen.

Met vriendelijke groeten,

Veronique Verstraeten
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