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Vervanging bestuurder met stemrecht namens Kuurne 

Samenvatting 

 

Op 28 maart 2019 heeft de Bijzondere Algemene Vergadering van Leiedal mevrouw Ann Messelier 

benoemd als bestuurder met stemrecht namens de gemeente Kuurne.  

 

Aansluitend haar ontslag als schepen en gemeenteraadslid heeft de gemeenteraad van Kuurne op 

23 september 2021 beslist om, in lijn met Artikel 23 van de statuten van Leiedal, mevrouw Hilde 

Vanhauwaert voor te dragen als bestuurder met stemrecht namens de gemeente Kuurne. 

 

Het komt aan de Algemene Vergadering toe om mevrouw Hilde Vanhauwaert te benoemen als 

bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van Leiedal. 

 

 

Voorstel van beslissing 

 

De algemene vergadering beslist om aansluitend de voordracht door de gemeenteraad van Kuurne 

op 23 september 2021 mevrouw Hilde Vanhauwaert te benoemen tot bestuurder met stemrecht 

namens de gemeente Kuurne. 
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1 Context 

Gezien de gemeente Kuurne deelneemt aan Leiedal, heeft Kuurne in lijn met Artikel 17 van de 

statuten recht op één mandaat van bestuurder ongeacht het aantal inwoners. 

 

In zitting van de gemeenteraad van Kuurne van 28 februari 2019 werd mevrouw Ann Messelier 

voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van Leiedal. De Bijzondere Algemene 

Vergadering van Leiedal van 28/03/2019 heeft haar vervolgens benoemd. 

 

2 Ontslagname 

Op 23 september 2021 heeft de gemeenteraad van Kuurne akte genomen van het ontslag van 

mevrouw Ann Messelier als raadslid en schepen.  

 

Artikel 23 van de statuten van Leiedal bepaalt dat, wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, 

de raad van bestuur in dienst voorlopige vervanging voorziet door de benoeming van een nieuwe 

bestuurder op voordracht van de deelnemer die deze vertegenwoordigt. Algemene Vergadering zal 

in haar eerstkomende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming van deze nieuwe 

bestuurder. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van deze die hij of zij vervangt. 

 

3 Voordracht 

De gemeenteraad van 23 september 2021 heeft beslist om mevrouw Hilde Vanhauwaert, 

Bavikhoofsestraat 167 te Kuurne, voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur 

van Leiedal.  

 

In lijn met Artikel 23 van de statuten wordt voorgesteld om mevrouw Hilde Vanhauwaert te 

benoemen tot bestuurder met stemrecht namens de gemeente Kuurne. 

 

4 Voorstel van beslissing 

De algemene vergadering beslist om aansluitend de voordracht door de gemeenteraad van Kuurne 

op 23 september 2021 mevrouw Hilde Vanhauwaert te benoemen tot bestuurder met stemrecht 

namens de gemeente Kuurne. 

 

 


