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Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM algemene
vergadering dd. 14 juni 2017 - goedkeuring agenda - vaststelling
mandaat vertegenwoordigers
aanwezig Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
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/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi
DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE
GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op de dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 14 juni 2017, vastgesteld door
de raad van bestuur in zijn zitting van 21 maart 2017;
Gelet op het aangetekend schrijven van IVM van 20 april 2017 inzake de uitnodiging tot de
algemene vergadering van 14 juni 2017 met de agenda en de informatie betreffende de
agendapunten, behalve agendapunt 3;
Gelet op het aangetekend schrijven van IVM van 27 april 2017 inzake de informatie betreffende
agendapunt 3 (verslag commissaris);
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de IVM, inzonderheid artikel 30bis;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2013 waarbij de heer Koen Loete
en de heer Freddy Depuydt, respectievelijk als eerste en tweede bestuurder bij IVM werden
voorgedragen;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van IVM van 27 maart 2013 houdende de
benoeming van de heren Koen Loete en Freddy Depuydt als bestuurder;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2013 waarbij de heer
Christophe De Waele, mevrouw Lut De Jaeger en de heer Rudi Desmet als vertegenwoordigers
en mevrouw Caroline D’Aubioul, de heer Bob D’Haeseleer en de heer Peter De Graeve als
plaatsvervangende vertegenwoordigers werden aangeduid om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van IVM voor de huidige legislatuur;
Gelet op het gemeentedecreet;

BESLUIT :
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 14 juni
2017 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen:
1. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in
2016 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers.
2. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2016.
3. Verslag van de commissaris.
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2016.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris.
7. Verlenging mandaat bedrijfsrevisor/commissaris – beslissing.
8. Benoeming bestuurder en plaatsvervangend bestuurder gemeente Maldegem.
9. Varia.
Artikel 2
De vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers van de stad te mandateren
om op de algemene vergadering van IVM van 14 juni 2017 hun stemgedrag af te stemmen op
de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid en
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.
Artikel 3
In toepassing van artikel 30bis van de statuten van IVM, worden de stemmen van de stad
(20.274 stemmen) waarover iedere vertegenwoordiger voor dit mandaat beschikt, evenredig
verdeeld onder de verschillende vertegenwoordigers die aan de algemene vergadering van IVM
van 14 juni 2017 deelnemen.
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