
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 mei 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/14 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging 
PIDPA. Algemene vergadering 19 juni 2017. Agenda. 
Goedkeuring.

De opdrachthoudende vereniging PIDPA deelt mee dat haar algemene vergadering 
zal doorgaan op maandag 19 juni 2017 om 11.00 uur op het administratief 
hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, met volgende agenda:

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2016.
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2016.
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016.
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Benoeming(en).
7. Verlenging lidmaatschap Synductis cvba.
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

In zitting van 28 november 2013 duidde uw raad de heer Luk Lemmens, 
gedeputeerde, met als plaatsvervanger de heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde, aan 
als provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende vereniging PIDPA tijdens de periode 1 januari 2014 – oktober 
2018. Luk Lemmens vervangt de heer Jan Hofkens echter in de raad van bestuur 
van PIDPA, zodat Bruno Peeters als effectieve provinciale vertegenwoordiger werd 
aangeduid.

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

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 4 mei 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat er op 19 juni 2017 een algemene vergadering wordt gehouden 
vanwege de opdrachthoudende vereniging PIDPA;

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:



Enig artikel:
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging PIDPA van 19 juni 2017.
De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten 
van deze vergadering goed te keuren.


