
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 mei 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/2 Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge 
Maey. Algemene Vergadering van 15 juni 2017. Agenda. 
Goedkeuring.

De intercommunale vereniging Hooge Maey deelt met een aangetekend schrijven 
van 9 mei 2017, mee dat haar Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 
donderdag 15 juni 2017 om 17h30 in de vergaderzaal van de Hooge Maey, 
Moerstraat 99 te Antwerpen.

De agenda voor de Algemene Vergadering ziet er als volgt uit:
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur aan de 

jaarvergadering 2017;
2. Kennisname van het verslag van de commissaris;
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016;
4. Kwijting aan de bestuurders (voor hun beheer) en aan de commissaris (voor 

zijn controle) tijdens het boekjaar 2016;
5. Ontslag en benoeming bestuurders;
6. Vaststelling van het basistarief per ton exclusief BTW waaraan restafval zal 

aanvaard worden.

Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking dient uw raad voor elke algemene vergadering 
van een intercommunale een provinciaal afgevaardigde aan te duiden en zijn/haar 
mandaat vast te stellen. 
In zitting van 22 mei 2014 keurde uw raad de aanduiding goed van mevrouw An 
Vanalme met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale 
Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018.

Volledigheidshalve wordt gemeld dat bestuurders en commissarissen geen 
volmachthouder kunnen zijn op de buitengewone algemene vergadering. 
De provincie is in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door gedeputeerde Rik 
Röttger.

De agenda en bijhorende stukken van deze vergadering zijn digitaal raadpleegbaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 11 mei 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;



Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking;

Gelet op het feit dat uw raad in vergadering van 22 mei 2014 de aanduiding van 
mevrouw An Vanalme met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu als provinciale 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale 
Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018 goedkeurde;

Overwegende dat er op 15 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de Intercommunale Vereniging Hooge Maey;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de Algemene Vergadering van de 
Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 15 juni 2017.
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren.


