
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 april 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/1 Provinciale initiatieven. Vzw De Lilse Bergen. Wijziging 
samenstelling provinciale afvaardiging. Goedkeuring.

De bestuursorganen van vzw De Lilse Bergen zijn samengesteld uit 
vertegenwoordigers van IOK (50%), de gemeente Lille (20%) en de provincie 
Antwerpen (30%). In zitting van 28 februari 2019 droeg uw raad volgende 
kandidaten voor vanuit de provincie Antwerpen: 

Algemene vergadering: 
N-VA (4): de heer Jan De Haes

mevrouw Nathalie Cuylaerts
de heer Koen Dillen
mevrouw Christ’l Cottenie

CD&V (2): mevrouw Mien Van Olmen
mevrouw Kathleen Helsen

Vlaams Belang (2): de heer Erik De Quick
mevrouw Valery Van Gorp

Groen (1): de heer Tobias Daneels

Raad van bestuur:
N-VA (2): de heer Jan De Haes

mevrouw Nathalie Cuylaerts
CD&V (1): mevrouw Mien Van Olmen

College van toezichthouders: 
N-VA (1): mevrouw Marleen Van Hauteghem

Tussen de verschillende partners vertegenwoordigd in de vzw werd intussen 
afgesproken om het aantal bestuurders vertegenwoordigd in de bestuursorganen 
van vzw De Lilse Bergen deze legislatuur te verminderen. In de bijzondere 
algemene vergadering van vzw De Lilse Bergen van 18 maart 2019 werd in die zin 
een statutenwijziging goedgekeurd. Ingevolge deze statutenwijziging heeft de 
provincie Antwerpen nog recht op volgende mandaten:

- Algemene vergadering: 4 mandaten voor de Algemene Vergadering en 
één toezichthouder (geen stemrecht)

- Raad van Bestuur: 2 mandaten. Uit de leden van de Algemene 
Vergadering worden twee leden aangeduid als bestuurders (lid Raad van 
Bestuur). Hiervan wordt één lid voorgedragen als voorzitter of 
ondervoorzitter.



Dit komt er op neer dat er vanuit de provincie Antwerpen 5 vertegenwoordigers 
minder in de algemene vergadering kunnen zetelen dan nu het geval is en 1 
vertegenwoordiger minder in de raad van bestuur. Met brief d.d. 20 maart 2019 
verzoekt de directeur van vzw De Lilse Bergen om de vertegenwoordigers vanuit de 
provincie Antwerpen in de bestuursorganen van de vzw door te geven.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 5 en 33 van de statuten van vzw De Lilse Bergen;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De volgende kandidaten worden aangeduid voor de algemene vergadering van vzw 
De Lilse Bergen:

de heer/mevrouw
de heer/mevrouw
de heer/mevrouw
de heer/mevrouw

Artikel 2:
De volgende kandidaten worden voorgedragen voor de raad van bestuur van vzw 
De Lilse Bergen:

de heer/mevrouw
de heer/mevrouw

Artikel 3:
Wordt voorgedragen voor het college van toezichthouders van vzw De Lilse Bergen:

de heer/mevrouw


