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directie Leefmilieu 
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling  

Provincieraadsbesluit 

betreft vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 

Vernieuwing mandaten: aanduiding vertegenwoordiging in 

de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 

bevoegde gedeputeerde Riet Gillis 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Het Provinciedecreet, art 43 §2, 5° 

Het Bosdecreet dd° 13 juni 1990 en later wijzigingen  

Het decreet dd° 9 mei 2014 tot wijziging van de regeling inzake natuur en bos, 

waarbij de provincie bevoegd is voor de erkenning, subsidiëring en opvolging 

van de bosgroepen.  

De statuten van de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, in het 

bijzonder artikels 12 en 20 

 

2.   Motivering 

In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw Bosgroep Vlaamse 

Ardennen tot Dender is de Provincie vertegenwoordigd in de bestuursorganen 

van de vzw.  

Ingevolge de Provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dient de 

vertegenwoordiging van de politieke fracties in de Algemene Vergadering resp 

Raad van Bestuur van de vzw geactualiseerd te worden als gevolg van de 

volledige vernieuwing van de Provincieraad. 

De aanduiding van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en de 

Raad van Bestuur dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de 

artikelen 12 en 20 van de statuten. 

Volgens de statuten mag de Provincie één vertegenwoordiger en één 

plaatsvervanger aanduiden voor de Algemene Vergadering, respectievelijk de 

Raad van Bestuur.  

 

3.   Besluit 
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Met 19 ja-stemmen, tegen 13 nee-stemmen, bij 3 onthoudingen 

Artikel 1: Wordt aangeduid om de provincie met stemrecht te 

vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de vzw Bosgroep 

Vlaamse Ardennen tot Dender: 

Koen Roman (effectief lid) 

Riet Gillis (plaatsvervanger) 

Artikel 2: Wordt voorgedragen om de provincie met stemrecht te 

vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep Vlaamse 

Ardennen tot Dender: 

Koen Roman (effectief lid) 

Riet Gillis (plaatsvervanger) 

Artikel  3: Een afschrift van dit besluit zal ter kennis worden gebracht aan de 

Raad van Bestuur van de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. 

Gent, 27 februari 2019 

namens de Provincieraad: 

De wnd. provinciegriffier De voorzitter, 
Martine Haegens Phaedra Van Keymolen 


