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Provincieraadsbesluit 

betreft autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De 

Gavers 

nieuwe samenstelling raad van bestuur 

bevoegde gedeputeerde Anna Maria Charlier 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Ingevolge de algehele vernieuwing van de provincieraad dient ook de raad van 

bestuur van het autonoom provinciebedrijf De Gavers opnieuw te worden 

samengesteld.  

Artikel 16 van de statuten bepaalt : 

“de raad van bestuur is samengesteld uit 12 leden. 

Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde 

geslacht. 

 De provincieraad benoemt en ontslaat de leden.  

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit 

voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van 

bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging even wel afbreuk zou doen 

aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie 

om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, 

wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties 

voorgedragen bestuurders.  

De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als 

vertegenwoordiger of bestuurder in het bedrijf : 

 De provinciegouverneur ; 

 De magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de 

hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het 

Grondwettelijk Hof ; 

 De personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk 

activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het bedrijf en 

waarin het bedrijf niet deelneemt, als ook de werknemers en de leden 

van een bestuurs- of controleorgaan van die personen ; 

 De personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt 

of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of functie als 

vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid 

van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een 

mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van provincieraadslid, 

gedeputeerde of provinciegouverneur.” 
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De uittredende raad van bestuur bestaat uitsluitend uit raadsleden.  

 

Art. 229 van het provinciedecreet bepaalt (met ingang van 3 december 2018) 

wat de raad van bestuur betreft : 

 

§1 : het autonoom provinciebedrijf beschikt over een raad van bestuur.  

 

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in 

de statuten of in de beheersovereenkomst aan de provincieraad is 

voorbehouden.  

 

De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom provinciebedrijf in rechte 

als eiser of als verweerder.  

 

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd 

voor alle personeelsaangelegenheden.  

 

§2 : het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste twaalf. Ten 

hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde 

geslacht.  

 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de provincieraad.  

 

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit 

voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van 

bestuur. Als de gewaarborgde vertegenwoordiging even wel afbreuk zou doen 

aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de deputatie 

om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, 

wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties 

voorgedragen bestuurders.  

 

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de 

raad van bestuur kunnen te allen tijde door de provincieraad worden ontslagen. 

Na de volledige vernieuwing van de provincieraad wordt tot volledige 

vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden 

van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe provincieraad tot hun 

vervanging is overgegaan.” 
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2.   Motivering 

Het statutair aantal voorzien bestuurders (12) beantwoordt aan de nieuwe 

bepalingen van het provinciedecreet (hoogstens 12). 

Verder werd er rekening gehouden met volgende principes :  

 Ten hoogste twee derden van de leden van de raad van bestuur is van 

hetzelfde geslacht ; 

 Alle fracties zijn vertegenwoordigd ; 

 De fracties die de meerderheid vormen, hebben de mogelijkheid om 

samen minstens de helft van de bestuurders aan te duiden.  

 

Er werd geheim gestemd, met volgende uitslag :  

Over de kandidatuur van Greet De Troyer (vs. Bruno Matthys): met 27 ja-

stemmen, tegen 2 nee-stemmen, bij 6 onthoudingen 

Over de resterende/andere kandidaten: met 34 ja-stemmen, tegen 1 nee-stem 

 

3.   Besluit 

Artikel 1 : 

Worden benoemd tot bestuurder van het autonoom provinciebedrijf De Gavers, 

de raadsleden :  

1. Anna Maria Charlier 

2. Marleen Van De Populiere 

3. Walter Roggeman 

4. Phaedra Van Keymolen 

5. Joop Verzele 

6. Vera De Merlier 

7. Bart Blommaert 

8. Steve Herman 

9. Carola De Brandt 

10. Hans Mestdagh 

11. Elisabet Dooms 

12. Greet De Troyer 

Gent, 27 februari 2019 

namens de Provincieraad: 

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