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POM Antwerpen. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging.
Goedkeuring.

Op 15 december 2005 hechtte uw raad zijn goedkeuring aan de oprichting en de
statuten van POM Antwerpen.
Wegens de hernieuwing van uw raad na de verkiezingen van 14 oktober ll. moeten
de organen van POM Antwerpen ook hernieuwd worden.
Artikel 10 van de statuten bepaalt dat uw raad een voorzitter en (een)
ondervoorzitter(s) kiest onder de gedeputeerden.
Artikel 11 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur bestaat uit 15
stemgerechtigde leden, aangeduid door de provincieraad, waarvan :





11 leden namens de provincie : als vertegenwoordigers van de provincie komen
enkel de leden van de deputatie en de provincieraad in aanmerking.
2 leden namens de werknemersorganisaties, voorgedragen door de raad van
bestuur van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie
Antwerpen
2 leden namens de werkgeversorganisaties, voorgedragen door de raad van
bestuur van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie
Antwerpen.

De voordrachten voor werknemers- en werkgeversorganisaties vanuit de vzw ERSV
Provincie Antwerpen worden per schrijven meegedeeld aan de POM zodra ze
gekend zijn.
De Algemene vergadering van vzw ERSV Provincie Antwerpen heeft op 25 juni 2018
beslist om bij de voorstelling van hun vertegenwoordiger(s) in 2019 rekening te
houden van een afstemming van mandaten met de bestuursorganen van de VZW
ERSV Provincie Antwerpen en de POM Antwerpen en hiervoor de nodige afstemming
via overleg te organiseren.
De mandaten worden als volgt verdeeld : 5 N-VA, 2 CD&V, 2 Groen, 2 Vl. Belang.
Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 14 februari 2019.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Als bestuurders van POM Antwerpen worden aangeduid :
Namens de provincie:
1. Ludwig Caluwé (CD&V)
2. Wendy Weckhuysen (CD&V)
3. Mireille Colson (N-VA)
4. Seppe Gys (N-VA)
5. Luk Lemmens (N-VA)
6. Isabelle Vrancken (N-VA)
7. Ilse Jacques (N-VA)
8. Wim Verheyden (VB)
9. Stefaan De Winter (VB)
10. Diederik Vandendriessche (Groen)
11. Louis Schoofs (Groen)
Artikel 2:
De heer Ludwig Caluwé, gedeputeerde, wordt aangeduid als voorzitter van POM
Antwerpen.
Artikel 3:
De heer Luk Lemmens, gedeputeerde, wordt aangeduid als ondervoorzitter van
POM Antwerpen.

