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Voorgeschiedenis
•
•

12 december 2018: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
vraag tot aanduiding van een afgevaardigde voor de Stuurgroep Wijk-werken.
28 januari 2019: tijdens de gemeenteraadszitting werd Eva De Bleeker aangeduid
als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart voor de Stuurgroep Wijk-werken.

Feiten en context
Op 1 januari 2018 is in de gemeente het systeem van Wijk-werken van start gegaan. Dit
is de opvolging van het vroegere systeem PWA. De organisatie van het Wijk-werken werd
in handen gegeven van de Intercommunale Haviland en verenigt 26 gemeenten.
Juridische gronden
•
•
•
•

De Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119.
Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432.
De statuten van Haviland.
Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad.

Advies
Geen extern advies.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 8004-3237-2150-9060.

Argumentatie
Tweemaandelijks komt in het kader van de organisatie van het Wijk-werken een
stuurgroep samen die bij gemeenteraadsbeslissing werd samengesteld uit afgevaardigden
per gemeente.
Mevrouw Eva De Bleeker werd tijdens de gemeenteraadszitting van 28 januari 2019
aangeduid als afgevaardigde van de gemeente Hoeilaart en wenst vervangen te worden
voor deze functie. Mevrouw Annelies Vanderlinden wordt voorgesteld als afgevaardigde
voor de gemeente Hoeilaart voor de stuurgroep Wijk-werken.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:

eenparig aangenomen

Artikel 1
De raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde om de gemeente te
vertegenwoordigen in de stuurgroep Wijk-werken van de Intercommunale Haviland.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
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