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R¡ad van Bestuur en Algemene vergadering 25 april 2007

1. Voorstelling nleuwe leden
a

Nieuw aan te stellen vertegenwoordigers

o
r
¡

Raad van Bestuur (toelichting gouverneur)

:

eerste ondervoozitter : voorstel - gedeputeerde Eddy Couckuyt

onderuoozitter : voorstel

- Daniël Termont,

burgemeester van Gent

Leden
o

a

gemeenten = mandatarissen
principe : 4 regio's - per regio de stad/gemeente met meeste en
minste aantal inwoners
a

stad Aalst : Christoph D'Haese, voozitter gemeenteraad

a

stad Oudenaarde in de plaats van de stad Ronse aangezien
Oudenaarde meer inwoners heeft dan Ronse. Op het ogenblik van de
'
stichtingsvergadering was Oudenaarde nog geen lid vañ de vzw
Medov : NN (nog gèen vertegenwoordiger aangeduid)

a

Evergem : dhr. Luc Uyttendaele, schepen

t

Sint-Niklaas: mevr. Sofie Heyrman, schepen

a

Waasmunster : dhr. Johan Waelkens, gerneenteraadslid

Dir-Med's en adjunt-Dir-Med's - lid van de Raad Van Bestuur:

Reolo

Dir-Med

Aalst

Dr. Marc De Leeuw

Adiunct-Dir-Med

Dr. Verbeke Jan

Gent-Eeklo

Prof. dr. PaulCalle

Dhr. Jean Van Brantegem
Dhr. Luc Matthiis

Ronse

Dr. Marc Lievens

Dhr. Jan Revnaert

Dr. Jean-Pierre De Bruvne

Dhr. Eddv Vancaeneohem

I
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ProvincÍe
Oost-Vlaanderen
FlI¡
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Federale directie civiele veiligheid

vergadering van

Nota aan de Deputatie

aanweziþ

kenmerk
betreft

André Denys,
gouvorneur-voorzltlêr

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Ðauwe,
Carina Van Cauler,
Eddy Couckuyt,

,I

VZW MEDOV. RAAD VAN BEHEER
vertegenwoordiging Provinciebestuur Oost-Vlaa nderen in de
Raad van Bestuur

voorstel
verslaggever

'

de heer Eddy Couckuyt

leden

{Þ*lÐ+Smct,

øduvtrgpffifl L,lu?uck

Hierbij ter informatie de statuten van de vzw Medisch Oost-Vlaanderen
(Medov), waarvan het provinciebestuur OosþVlaanderen betalend lid is. Vorig
jaar werd 32705 euro als bijdrage gestort.

regislratienr. 0704301
agendanr

persbericht tr
termijn
adm.

toezicht

E

Zoals blijkt uit artikel 7 van de statuten is de I't" ondervoorzitter een
gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. Het.lidmaatschap is
gebonden aan de hoedanigheid van gedeputeerde. ln de vorige legislatuur was
dit de heer Jean-Pierre Van Der Meiren, bevoegd voor welzijn,
Gevraagd wordt te beslissen over zijn opvolging in de Raad van
Bestuur
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