
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IOK. 
Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring.

Met bijgaand aangetekend schrijven van 19 oktober 2018 stelt de dienstverlenende 
vereniging IOK de provincie in kennis van een aantal voorstellen van 
statutenwijziging, die aan de algemene vergadering van 18 december 2018 zullen 
worden voorgelegd.

De wijzigingen hebben betrekking op :

 het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 inzake de 
samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van 
bestuur

Een vergadering van de burgemeesters die door de deelnemende gemeenten 
worden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen, werkt een consultatie- 
en formatieopdracht uit waarbij formateurs de opdracht krijgen om in overleg 
met de deelnemers, tot een lijst van 15 kandidaat-bestuurders te komen aan de 
hand van volgende bindende criteria :

o Maximaal 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht.
o Minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de opdeling van 

gemeenten gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente 
beschikt.

Er worden slechts 2 leden met raadgevende stem voorzien (i.p.v. 5 leden).

 het bestendigen van de voorwaarden in functie van de in house doctrine.

 de schrapping van het directiecomité.

 de uittreding van de provincie Antwerpen.

******

De voorgestelde wijzigingen vindt u terug in Sindala.

Uw raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018.



De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat er op 18 december 2018 een algemene vergadering wordt 
gehouden vanwege de dienstverlenende vereniging IOK waarop een aantal 
statutenwijzigingen worden voorgesteld;

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,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met het ontwerp van statutenwijzigingen van de dienstverlenende 
vereniging IOK dat zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 18 
december 2018.


