
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 april 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/6 Erratum. Provinciale initiatieven. Dienstverlenende 
vereniging IGEMO. Algemene vergadering 28 april 2017. 
Agenda. Goedkeuring.

De dienstverlenende vereniging IGEMO deelt mee dat haar algemene vergadering 
zal doorgaan op vrijdag 28 april 2017 om 17.30 uur in het Hof van Beatrijs, 
Nazaretdreef 99, 2500 Lier, met volgende agenda:

1. Aanduiding stemopnemers.
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2016.
3. Goedkeuring jaarrekening 2016:

 Balans, resultatenrekening en toelichting.
 Jaarverslag van de raad van bestuur.
 Verslag van de revisor.

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor.
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
6. Goedkeuring notulen algemene vergadering 28 april 2017.

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Rony Cuyt, raadslid, met 
als plaatsvervanger mevrouw Sofie Bradt, raadslid, aan als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende 
vereniging IGEMO tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 2018.

Omdat noch de heer Cuyt, noch mevrouw Bradt (ontslag als provincieraadslid door 
de provincieraad van 23 maart ll.) de provincie kunnen vertegenwoordigen op deze 
algemene vergadering, wordt voorgesteld mevrouw Lili Stevens, raadslid, met als 
plaatsvervanger mevrouw Aysel Bayraktar, raadslid, voor te dragen als provinciale 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van IGEMO van 28 april a.s.

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering vindt u terug in Sindala.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat er op 28 april 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de dienstverlenende vereniging IGEMO;

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking;



Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
dienstverlenende vereniging IGEMO van 28 april 2017.

Artikel 2:
Mevrouw Lili Stevens, raadslid, met als plaatsvervanger mevrouw Aysel Bayraktar, 
raadslid, wordt aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging IGEMO van 28 april 2017.
Haar wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te 
keuren.


