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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/13 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging 
PIDPA. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring.

Met bijgaand schrijven van 22 oktober ll. stelt de opdrachthoudende vereniging 
PIDPA de provincie in kennis van een aantal voorstellen van statutenwijziging, die 
aan de algemene vergadering van 17 december 2018 zullen worden voorgelegd.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 21 december 2017 :

Raad van bestuur

Afslanking raad van bestuur tot maximaal 15 leden voorgedragen door de 
gemeentelijke deelnemers.
Deze leden zullen door de algemene vergadering benoemd worden rekening 
houdende met volgende criteria (naast het decretaal vastgestelde criterium max. 
2/3 van hetzelfde geslacht) :

 de geografische spreiding
 de vertegenwoordiging van politieke fracties rekening houdende met het 

resultaat van de lokale verkiezingen in de gemeentelijke deelnemers
 de vertegenwoordiging van personen verkozen in gemeenten die houder zijn van 

zowel aandelen A als aandelen B.

De mogelijkheid wordt voorzien om onafhankelijk bestuurders te benoemen, naast 
de bestuurders die op voordracht van de deelnemers benoemd worden.
Er wordt geen presentiegeld meer toegekend aan leden van de adviescomités.
Na de lokale verkiezingen zullen er door de voorzitter van de ontslagnemende raad 
van bestuur gesprekken worden opgestart met de gemeentelijke deelnemers om – 
rekening houdende met bovenstaande criteria – een evenwichtig voorstel uit te 
werken. Na de consultatie zal de voorzitter de raad van bestuur en de 
gemeentelijke deelnemers adviseren over de mogelijke samenstelling, waarna de 
gemeentelijke deelnemers een beslissing dienen te nemen over de geadviseerde 
samenstelling. De algemene vergadering zal de leden benoemen rekening 
houdende met bovenstaande criteria.

Bestuurders met raadgevende stem
Aangezien het aantal leden van de raad van bestuur in zijn globaliteit sterk 
gereduceerd werd, is het redelijk te verantwoorden om het aantal bestuurders met 
raadgevende stem ook terug te brengen, namelijk van drie naar één. Artikel 13, §3 
werd in die zin aangepast.



Beëindiging mandaat bestuurder
Verder werden – gelet op de nieuwe samenstelling en voordrachtregeling van de 
raad van bestuur - de regels aangaande het beëindigen van het mandaat van 
bestuurder zoals opgenomen in de artikelen 13, 14 en 31 aangepast, waarbij – om 
de leesbaarheid te verhogen – de artikelen 14 en 31 volledig in artikel 13 
geïntegreerd werden.

Voorzitter – ondervoorzitter – secretaris
Doordat het aantal leden van de raad van bestuur gereduceerd wordt naar 
maximaal 15 en ook doordat de provincie per einde 2018 dient uit te treden, is het 
logisch dat het aantal functies binnen de raad van bestuur herbekeken wordt. In de 
huidige regeling worden een voorzitter, drie ondervoorzitters (een gemeentelijke en 
twee provinciale) en een secretaris benoemd. In het voorstel van statutenwijziging 
worden deze functies beperkt tot een voorzitter, een ondervoorzitter en een 
secretaris. Artikel 14 werd in die zin aangepast.

Compartimentaire meerderheden
Eveneens in artikel 14 worden de vereisten met betrekking tot de compartimentaire 
meerderheden, in functie van aanwezigheid en stemming binnen de raad van 
bestuur, geschrapt. Er is immers geen garantie dat alle compartimenten nog in die 
mate vertegenwoordigd zullen zijn binnen de toekomstige raad van bestuur, dat de 
huidige statutaire bepalingen nog correct kunnen worden toegepast. Ook in artikel 
21 werden de verwijzingen naar deze compartimenten geschrapt.

Afschaffing directiecomité

Overeenkomstig artikel 443 van het decreet zijn er geen andere organen dan 
opgesomd in het decreet, mogelijk. Dienaangaande werd het directiecomité niet 
meer in het decreet opgenomen, waardoor het directiecomité ophoudt te bestaan 
en dit vanaf het moment dat in de algehele vernieuwing van de raad van bestuur 
wordt voorzien naar aanleiding van de lokale verkiezingen.

Overige wijzigingen

Behoudens de hiervoor toegelichte basiselementen van de voorgestelde 
statutenwijziging, zijn er nog enkele eerder beperkte bijstellingen

******

Het is de bedoeling dat de statutenwijziging die nu voorligt in werking treedt op 1 
januari 2019. Evenwel blijven in afwijking hiervan de raad van bestuur en het 
directiecomité, in de huidige samenstelling en volgens de statutaire bepalingen van 
toepassing voor de voorliggende statutenwijziging, verder vergaderen en beslissen 
en dit tot op het moment dat tot een algehele vervanging van de raad van bestuur 
wordt overgegaan, en dit uiterlijk tot 31 maart na de verkiezingen voor de 
vernieuwing van de gemeenteraden.

******

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geplande statutenwijzigingen van 
de opdrachthoudende vereniging PIDPA.

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

De provincieraad van Antwerpen,



Overwegende dat er op 17 december 2018 een algemene vergadering wordt 
gehouden vanwege de opdrachthoudende vereniging PIDPA waarop een aantal 
statutenwijzigingen worden voorgesteld;

Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen 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 voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de 
opdrachthoudende vereniging PIDPA dat zal worden voorgelegd aan de algemene 
vergadering van 17 december 2018.


