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Verslag aan de Provincieraad 

betreft Vzw's - Regionaal Landschap Schelde-Durme 

Vernieuwing mandaten: aanduiding vertegenwoordiging in 

de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van het 

Regionaal Landschap Schelde Durme 

bevoegde gedeputeerde Riet Gillis 

Mevrouwen en mijne Heren, 

In haar hoedanigheid als medeoprichter van de vzw Regionaal Landschap 

Schelde Durme– kortweg RLSD- is de provincie vertegenwoordigd in de 

Algemene Vergadering en de Raad Van Bestuur van de vereniging. 

 

In de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Schelde Durme 

zetelen 2 leden namens de Provincie Oost-Vlaanderen; in de Raad van 

Bestuur zetelen eveneens 2 raadsleden. 

 

Ingevolge de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 vervallen deze 

mandaten en dienen nu opnieuw provinciale vertegenwoordigers aangeduid te 

worden om te zetelen in de respectieve bestuursorganen van de vzw.  

 

In de statuten wordt bepaald dat de provincie twee vertegenwoordigers en 

twee plaatsvervangers mag aanduiden voor de Algemene Vergadering (art 12 

van de statuten) ; de bestuurders worden aangesteld voor een termijn van 

maximaal zes jaar, samenvallend met de bestuursperiode in de provincie. De 

bestuurders zijn herverkiesbaar.  

 

De Raad van bestuur is samengesteld uit 1/3 vertegenwoordigers van de groep 

“provincies en gemeenten” binnen het werkingsgebied van de vzw. Zonder 

expliciet te vermelden kan de provincie twee bestuurders voordragen (art19§1) 

 

In tegenstelling tot de statuten van de twee andere regionale landschappen is 

niet uitdrukkelijk gestipuleerd dat de Provincieraad ook een voorzitter voor het 

regionaal landschap kan voordragen. Volgens art 21 van de statuten kiest de 

raad van Bestuur uit haar leden een voorzitter en ondervoorzitter.  

 

Aan de Provincieraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van de 

vertegenwoordigers van de Provincie Oost-Vlaanderen in de Algemene 

Vergadering, respectievelijk de Raad van Bestuur, te weten maximaal twee. 

Gent, . 
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namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Riet Gillis 
 


