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AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Joy Sergeys, 

schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Véronique Desmet, 

Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack,  

Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Joris Pijpen en Annelies Vanderlinden, schepenen 

Caroline Lagrange, raadslid 
 

 

DIENST VRIJE TIJD & WELZIJN. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING, HET 

ACTIVITEITENVERSLAG EN HET VERSLAG VAN DE ACCOUNTANT VAN DE  IGS 

DRUIVENSTREEK 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van het college: Pieter Muyldermans 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 24 juni 2019: Goedkeuring door de gemeenteraad van de oprichting van 

projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek 

• 24 juni 2019: goedkeuring door de gemeenteraad op 24 juni 2019 van de 

statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging Vrijetijdsregio 

Druivenstreek 

• 12 juni 2021: kennisneming door het college van burgemeester en schepenen van 

het jaarverslag van de IGS Druivenstreek 

 

Feiten en context 

 

Conform de statuten van de IGS Druivenstreek artikel 4.2 moet de jaarrekening, het 

activiteitenverslag en het verslag van de accountant ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan de gemeenteraad. 

Als bijlage zijn de betreffende stukken terug te vinden. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur, artikel 40§1 

• Statuten projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek 

 

Advies 

/ 
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Argumentatie 

 

Als bijlage is de jaarrekening, het activiteitenverslag en het accountantsverslag terug te 

vinden. 

Het schrijven van de accountant vermeldt het volgende: 'Ik bevestig dat de balans en de 

resultatenrekening een getrouw beeld geeft van de vermogen, de financiële positie en de 

resultaten van de projectvereniging'. 

Het is dan ook aangewezen dat de gemeenteraad de jaarrekening goedkeurt conform de 

statuten van de Projectvereniging Vrijetijdsregio Druivenstreek. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het activiteitenverslag en het verslag van de 

accountant goed. 

 

Uittreksel voor 

 

Digitaal loket, Dienst Vrije Tijd 

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 
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Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift 
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