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Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking vzw
(VCM). Aanduiding provinciale vertegenwoordiging.
Goedkeuring.

1. Bevoegdheid
Art. 43, §2, 5° van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad bevoegd is
voor het beslissen van de vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen,
verenigingen en ondernemingen. Art. 35 van het provinciedecreet bepaalt dat de
stemming over de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de provincie in de
organen van andere rechtspersonen, geheim is.
2. Feitelijke context en verantwoording
De provincie wenst de vinger aan de pols te houden in de mestverwerkingssector,
een onmisbare schakel in de agrarische keten. Daarom heeft de provincie een Blidmaatschap bij de vzw Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM vzw),
Baron de Ruzettelaan 1 BO.3, 8310 Brugge.
Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot afvaardiging in de Raad van Bestuur,
het bepalen van beleid en uit te voeren taken alsook de vermelding op de VCMwebsite van het provinciale logo en verwijzing naar de provinciale website.
VCM stuurt een schuldvordering in het begin van elk kalenderjaar. Naar jaarlijkse
gewoonte dient de provinciale vertegenwoordiging bij VCM te worden ingevuld.
Vooraleer tot betaling over te gaan vraagt de boekhouding immers dat de
provinciale afvaardiging door de provincieraad goedgekeurd werd.
In 2019 werd de provinciale vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering onder
de B-leden door gedeputeerde Ludwig Caluwé ingevuld. In 2020 werd de
vertegenwoordiging gewijzigd naar de invulling door het diensthoofd als effectief lid
en door de gedeputeerde voor landbouw als plaatsvervangend lid.
Voor 2021 wordt namens de Provincie Antwerpen opnieuw het diensthoofd
Landbouw voorgedragen als effectief lid van de Algemene Vergadering en als
plaatsvervanger de gedeputeerde voor landbouw, Ludwig Caluwé.
Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

SDG 2. Geen honger
SDG-subdoelstelling 2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen
garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de
productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden
van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen
klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en
andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de
bodem verbeteren
3. Procedurele vormvereisten
De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 4 februari 2021.
4. Financiële aspecten
Het B-lidmaatschap dat de dienst Landbouw (tot en met 2020 Dienst Landbouw- en
Plattelandsbeleid) jaarlijks aangaat, bedroeg 3.380 EUR in 2020 en bedraagt, tenzij
het geïndexeerd wordt, evenveel in 2021.
BESLUIT:
Artikel 1:
De provincieraad stemt ermee in om namens de Provincie Antwerpen voor 2021 het
diensthoofd Landbouw voor te dragen als effectief lid in de Algemene Vergadering
onder de B-leden van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM)
vzw.
Artikel 2:
De provincieraad stemt ermee in om namens de Provincie Antwerpen voor 2021 de
gedeputeerde voor landbouw, Ludwig Caluwé, voor te dragen als plaatsvervanger in
de Algemene Vergadering onder de B-leden van het Vlaams Coördinatiecentrum
voor Mestverwerking (VCM) vzw.

