
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag

Agenda nr. 0/2 Wijziging van de vertegenwoordiging van de Vlaams Belang-
fractie in commissies en verenigingen. Goedkeuring.

De Vlaams Belang-fractie wenst haar vertegenwoordiging in een aantal 
verenigingen en commissies te wijzigen.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 35 en 39 van het provinciedecreet;

Gelet op artikel 229 van het provinciedecreet houdende de samenstelling van de 
raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op artikel 239 van het provinciedecreet houdende de samenstelling de 
algemene vergadering van de provinciale vereniging;

Gelet op de bepalingen van artikel 11 van de statuten van de POM Antwerpen;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

                                                       BESLUIT:

Artikel 1:
De heer Jan Claessen zal de heer Bart Van Hove vervangen in de 
provincieraadscommissie economie, landbouw, innovatie en internationale 
samenwerking.

Artikel 2:
De heer Daniël Marcipont zal de heer Bart Van Hove vervangen in de 
provincieraadscommissie financiën en logistiek.

Artikel 3:
De heer Jan Claessen zal de heer Bart Van Hove vervangen in de raad van bestuur 
van het APB Havencentrum.

Artikel 4:
De heer Jan Zander zal de heer Bart Van Hove vervangen in de algemene 
vergadering van het EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij. De heer Jan Zander zal 
voorgedragen worden als lid van de raad van bestuur van het EVAP Proefbedrijf 
Pluimveehouderij.

Artikel 5:



De heer Tim Willekens zal de heer Bart Van Hove vervangen in de Raad van 
Bestuur van de POM Antwerpen.
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