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directie Onderwijsinstellingen 
---  

Provincieraadsbesluit 

betreft Kiempunt campus Buggenhout 

Aanduiding vertegenwoordigers beheerscomité 

scholengemeenschap basisonderwijs 

Dendermonde/Buggenhoutmet ingang van 1 september 

2020. 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 

188; 

- het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de 

puntenenveloppen van de scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- omzendbrief Bao/2005/11 van 30 juni 2005 betreffende 

scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- het besluit van de Provincieraad van 16 juni 2004 tot vorming van een 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 1 juli 2005 tot verlenging van de 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 22 juni 2011 tot verlenging van de 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2014 tot verlenging van de 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde 

- de overeenkomst tot het vormen van een scholengemeenschap tussen 

Kiempunt campus Buggenhout en de basisscholen van de stad Dendermonde, 

inzonderheid artikel 4. 

2.   Motivering 

De scholengemeenschap wordt bestuurd door een beheerscomité waarin elk 

schoolbestuur leden afvaardigt. Bij de verlening van de scholengemeenschap 
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met ingang van 1 september 2020, dient ook de samenstelling van het 

beheerscomité vernieuwd te worden. Zowel de stad Dendermonde als het 

provinciebestuur mag één lid afvaardigen alsmede een vervangend lid met 

hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid. De 

afgevaardigde voor het provinciebestuur moet een lid van de provincieraad 

zijn. 

3. Besluit

Met 23 ja-stemmen, tegen 5 nee-stemmen, bij 7 onthoudingen 

Enig artikel. – § 1 De hierna volgende persoon: 

- Walter Roggeman

wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in 

het beheerscomité van de scholengemeenschap Dendermondse 

basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout.; 

§ 2 De hierna volgende persoon:

- An Vervliet

wordt aangeduid als vervangend lid van de vertegenwoordiger van de 

Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap 

Dendermondse basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout met hetzelfde 

mandaat in geval van afwezigheid van het effectief lid. 

De voorzitter, 

Gent, 27 mei 2020    

namens de Provincieraad: 

De provinciegriffier, 

Albert De Smet Phaedra Van Keymolen 


