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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/3 Vzw ERSV. Aanduiding provinciale vertegenwoordiging. 
Goedkeuring.

Sinds 1 juli 2005 is de vzw ERSV Provincie Antwerpen actief. Dit 
samenwerkingsverband richtte vanuit haar decretale opdracht de Sociaal-
Economische Raden van de Regio’s (SERR) en de Regionaal Sociaal-Economische 
Overlegcomités (RESOC) op in de arrondissementen  Antwerpen, Turnhout en 
Mechelen. Deze RESOC en SERR werking is in de praktijk overgenomen door de 
streekplatformen Kempen, Waas en Dender, Rivierenland, Antwerpse Voorkempen 
en Rupelstreek/Zuidrand.

Gelet op de jongste vernieuwing van de provincieraad, dient de provinciale 
vertegenwoordiging in deze vzw opnieuw ingevuld te worden, maar niet meer in de 
arrondissementswerking van de RESOC’s en SERR’s.

De statuten (art. 17) bepalen dat de gemeenten en de provincie samen 6 
kandidaat-bestuurders kunnen voordragen. Het bijhorende protocol specifieert dat 
de gemeenten en de provincie elk 3 van deze bestuursmandaten zullen bekleden. 
Tevens bepaalt art. 17 §2 dat het voorzitterschap van de raad van bestuur aan de 
provincie toekomt.

Daarnaast kan de provincie overeenkomstig art. 27 van de statuten ook 3 
vertegenwoordigers (louter raadgevend) aan te duiden voor de platformfunctie.

In de laatste algemene vergadering van de vzw ERSV Provincie Antwerpen is 
afgesproken om samenstelling van de rade van bestuur van de vzw ERSV Provincie 
Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen zo veel 
mogelijk op elkaar af te stemmen.

Tenslotte dient uw raad een provinciale vertegenwoordiger als vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering aan te duiden.

Volledigheidshalve kan nog worden vermeld dat er geen statutaire 
onverenigbaarheid is tussen het mandaat van afgevaardigde op de algemene 
vergadering en van bestuurder.

Ter informatie vindt uw raad hierbij de provinciale vertegenwoordiging in de vorige 
legislatuur:



Bestuursorgaan Functie Invulling mandaten
Algemene vergadering voorzitter Ludwig Caluwé (CD&V)
Raad van Bestuur 
ERSV

Platformfunctie

Voorzitter
Bestuurders

(louter raadgevend)

Ludwig Caluwé (CD&V)
1. Eric Janssens (N-VA)
2. Ludwig Caluwé (CD&V)
3. Rik Röttger (sp.a)
1. Eddy Verhaeven (N-VA)
2. Peter Bellens (CD&V)
3. Frank Geudens (sp.a)

Uw raad gelieve in de nodige aanduidingen/voordrachten te voorzien.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 februari 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de deelname van de provincie aan de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ludwig Caluwé, gedeputeerde, wordt aangeduid om de provincie Antwerpen te 
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vzw ERSV Provincie 
Antwerpen. Deze vertegenwoordiger wordt tevens voorgedragen als voorzitter.

Artikel 2:
Als kandidaat-bestuurders van de vzw ERSV Provincie Antwerpen worden namens 
de provincie voorgedragen:

1. Ludwig Caluwé (CD&V) (voorzitter)
2. Seppe Gys (N-VA)
3. Linda Lauwers (N-VA)
4. Ilse Jacques (N-VA)

Artikel 3:
Volgende provinciale vertegenwoordigers worden voorgedragen voor de 
platformfunctie met raadgevende stem:

1. Isabelle Vrancken (N-VA)
2. Wendy Weckhuysen (CD&V)
3. Mireille Colson (N-VA)


