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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN 2 JUNI 2O2O

De Raad van Bestuur van 5 mei 2020 heeft bestist dat de vertegenwoordigers van de
deetnemers per stemformulier hun instemming met de agendapunten op geldige
wijze schriftelijk kunnen overmaken per mail of per brief.

wenst de gezondheidsadviezen van de overheid te votgen inzake
social distancing en samenschoting.
IGS WESTLEDE

De Raad van Bestuur van IGS WESTLEDE wenst gebruik te maken van de bepatingen
vervat in het Koninktijk Bestuit nr. 4 van 9 aprit 2020bij ontstentenis van
bepalingen terzake in de statuten en de limitatieve uitzonderingsmaatregel
voorzien door de Vtaams Minister van Binnentandse Zaken gepubticeerd in fine op
de website httos: / / lokaatbestuur.vtaanderen. be/ nieuws/covid - 1 9-oreanen intereemeentetiike-samenwerkinesverbanden-en-verzetfstandisde-entiteitenupdate.

Hierna een uittreksel uit de update van 27 1412020:
"De Vtaamse minister van Binnentands Bestuur wenst de besturen echter een

limitatieve uitzondering op deze decretate regel toe te staan. Indien votdaan is aan
een aantal voorwaarden, zat hij gedogen dat de bestuitvorming van een algemene
vergadering van een dienstvertenende of opdrachthoudende vereniging via een
vottedig schriftetijke wijze gebeurt. Zo moet de algemene vergadering rechtmatig
bijeengeroepen zijn en moeten de deelnemers via een duidetijk aangekondigde
schriftetijke procedure hun instemming met de agendapunten schriftetijk
overmaken. De atgemene vergadering kan zich enkel uitspreken over de punten die
op de agenda stonden en waarvoor duidetijke en ondubbetzinnige schriftetijke
instructies bezorgd werden door de deetnemers. De vereniging moet omzichtig
omspringen met een schriftetijke procedure, wat inhoudt dat betangrijke
beleidsbestissingen op deze manier niet mogen genomen worden. Het moet gaan
om de gewone atgemene vergadering die zich uitspreekt over de gewoontijke
agendapunten. Tot stot bestaat de mogetijkheid uiteraard enket in zoverre ze
noodzaketijk is ten gevolge de maatregelen ter bestrijding van COVID-19."
Verduideliikins van de oreanisatie
De Raad van Bestuur stuurde aan elke vertegenwoordiger het ats bijtage
opgenomen stemformulier op. Dit formutier met de nodige handtekening moet de
vereniging ten laatste op 2 juni bereiken om getdig te zijn. De voorzitter kan
bestissen later ingekomen stemformutíeren atsnog te taten meetetten.
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Om getdig te beraadstagen en te bestissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld
op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen.
Op het moment van de vergadering waren we in bezit van het
gemeenteraadsbestuit en het ondertekende stemformutier van de
vertegenwoordiger van 33 de 51 aangestoten gemeenten.

Zij vertegenwoordigen 824 aandeten van de 1.211, de vergadering kan getdig
bestissen.
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Op woensdag 3 juni ontvingen we het gemeenteraadsbesluit van:
DEINZE
OOSTERZELE
RONSE

De stemformutier werden

tijdig ontvangen.

Bovendien ontvingen we van 5 gemeenten het gemeenteraadsbesluit, echter geen
ondertekend stemformulier van de vertegenwoordiger:
ASSENEDE
DESTELBERGEN
HAI\A/\AE

KLUISBERGEN
TEMSE

We ontvingen van 5 gemeenten het ondertekend stemformulier van de
vertegenwoordiger, maar geen gemeenteraadsbestuit:
DENDERLEEUW

NINOVE
WAASMUNSTER
WICHELEN

ZELZÁ E
Van 5 gemeenten werd noch een ondertekend stemformutier, noch een
gemeenteraadsbestuit ontvangen :
AALST
DENDERMONDE

HAALTERT
MAARKEDAL
WACHTEBEKE

Votgende agendapunten werden goedgekeurd:

í. Goedkeuring

van het verslag van de Algemene Vergadering van 3 december

2019.
Het verstag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Goedkeuring Jaarrekening 20í 9
De

jaarrekening over het boekjaar 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
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