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directie Wonen & Mondiale Solidariteit 
dienst Wonen  

Provincieraadsbesluit 

betreft Wonen: vertegenwoordiging provinciebestuur 

in Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), in 

regionale sociale huisvestingsmaatschappijen, in sociale 

kredietvennootschappen. 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Provinciedecreet, artikel 42 § 1; 

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Provincieraadsbesluit van 15 februari 2007 betreffende 

vertegenwoordiging huisvestings- en kredietmaatschappijen. 

Decreet van 28 april 2017 houdende de invoering van begeleidende 

maatregelen ter bevordering van de performante werking van de sociale 

woonorganisaties. 

Het provinciebestuur is aandeelhouder in de meeste Oost-Vlaamse 

regionale sociale huisvestingsmaatschappijen en in een aantal sociale 

kredietmaatschappijen. 

De statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, van de 

regionale sociale huisvestingsmaatschappijen en van de sociale 

kredietmaatschappijen voorzien in een vertegenwoordiging van de 

aandeelhouders in de raden van bestuur en/of de algemene vergadering van 

aandeelhouders. 

De aanduidingen blijven geldig voor de duur van het mandaat als 

provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige vorm. 

Door de ontbinding van de Provincieraad zijn  alle mandaten vervallen. 

Op 3 december 2018 is de Provincieraad opnieuw geïnstalleerd. 

 

2.   Motivering 

De aanduiding van provincieraadsleden als vertegenwoordigers van 

het provinciebestuur blijven geldig voor de duur van het mandaat als 

provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige vorm. 
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Door de ontbinding van de Provincieraad uit beleidsperiode 2013-2018 zijn alle 

mandaten vervallen. 

Vanaf 3 december 2018 treedt een nieuw provinciebestuur aan. 

Aangezien het provinciebestuur vertegenwoordigd moet blijven in de 

maatschappijen waarvan het aandeelhouder is moeten nu opnieuw 

vertegenwoordigers worden aangeduid. 

Er moeten vertegenwoordigers worden aangeduid in de algemene 

vergadering van aandeelhouders en/of in de raden van bestuur van de 

huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen. 

De vertegenwoordigers worden in principe aangeduid voor de duur van 

hun mandaat als provincieraadslid en voor de duur van de maatschappijen in 

hun huidige vorm. 

 

3.   Besluit 

artikel 1 : worden voor de duur van hun mandaat als provincieraadslid 

en voor de duur van de maatschappijen in hun huidige vorm aangeduid : 

1. als vertegenwoordiger van het provinciebestuur, in de algemene 

vergadering van aandeelhouders van de genoemde 

huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen (Vak I van de 

blancolijst) ; 

2. als plaatsvervangende vertegenwoordiger van het provinciebestuur, in de 

algemene vergadering van aandeelhouders van de genoemde 

huisvestingsmaatschappijen en kredietvennootschappen (Vak II van de 

blancolijst) ; 

3. als vertegenwoordiger van het provinciebestuur, in de raad van bestuur van 

de genoemde regionale huisvestingsmaatschappijen (vak III van de 

blancolijst) ; 

artikel 2 : een uittreksel uit dit besluit zal worden overgemaakt aan de 

betrokken partijen. 

Gent,       

namens de Provincieraad: 

De provinciegriffier, De voorzitter, 
Albert De Smet Phaedra Van Keymolen 
 


