BEVOEGDHEID
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger door de gemeenteraad dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering.
JURIDISCH KADER
De gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 waarbij mevrouw Nicole De Munter wordt aangeduid als
vertegenwoordiger en de heer Luc Vandevelde als plaatsvervanger in de Algemene vergadering van
Imewo.
MOTIVERING
De stad Eeklo is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
Imewo.
De stad werd per aangetekend schrijven van 11 september 2019 opgeroepen om deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering van Imewo die op 11 december 2019 plaatsheeft in het
AuditoRium4, Sint-Denijslaan 4 te 9000 Gent;
Een dossier met documentatiestukken werd per brief van 11 september 2019 overgemaakt;
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook
statutaire werknemers worden ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
ADVIES
/
FINANCIËLE VERANTWOORDING
/
BESLISSING
Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 11 december 2019:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad
van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten / toetreding gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 11 december 2019 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikels 1, 2 en 3 van
onderhavige beslissing;
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, ter
attentie
van
het
secretariaat
(in
pdf-versie),
uitsluitend
op
het
e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

