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Vervanging deskundige in de raad van bestuur

Samenvatting
In de statuten van Leiedal is voorzien dat de bestuurders, benoemd op voordracht van de
gemeenten, zich kunnen laten bijstaan door deskundigen die, na gezamenlijk overleg, worden
voorgedragen door de gemeente waar de maatschappelijke zetel van Leiedal is gevestigd, en die
werden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
De heer Emmanuel Labarque, die namens de werknemersorganisaties als deskundige deelneemt
aan de raad van bestuur heeft aangegeven niet langer lid te kunnen zijn van de raad van bestuur.
In overleg met de werknemersorganisaties zou hij worden vervangen door de heer Piet Decavele
(ACV).

Beslissing van de raad
Het voorstel tot aanduiding van de vervanging als deskundige van de heer Emmanuel Labarque
door de heer Piet Decavele voor te leggen aan de gemeenteraad van Kortrijk en vervolgens aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van 9/12/2021.
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Context
Artikel 18 van de statuten bepaalt
De bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan
door deskundigen die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeente waar
de zetel gevestigd is, en worden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de
algemene vergadering.
Op 27/09/2019 heeft de raad bestuur beslist akkoord te gaan met het principe om twee leden van
de Regioraad, aangeduid vanuit de werkgevers- en de werknemersorganisaties, voor te dragen als
deskundige in de raad van bestuur van Leiedal. De gemeenteraad van Kortrijk heeft dit principe
bevestigd op 18/11/2019. De Algemene Vergadering van 10/12/2019 heeft dit bevestigd.
Op dezelfde Algemene Vergadering werden volgende deskundige benoemd:
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•

Namens de werkgeversorganisaties, de heer Dominiek Callewier (Voka)

•

Namens de werknemersorganisaties, de heer Emmanuel Labarque (ACV)

Wijziging
De heer Emmanuel Labarque, die namens de werknemersorganisaties als deskundige deelneemt
aan de raad van bestuur heeft aangegeven niet langer lid te kunnen zijn van de raad van bestuur.
In overleg met de werknemersorganisaties zou hij worden vervangen door de heer Piet Decavele
(ACV). Dit dient formeel nog te worden bevestigd door de RegioRaad.
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Volgende stappen
Namens de raad van bestuur van Leiedal zal aan de gemeenteraad van Kortrijk worden gevraagd
om de heer Piet Decavele voor te dragen als deskundige in de raad van bestuur van Leiedal, ter
vervanging van de heer Labarque.
Aansluitend zal aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Leiedal van 9/12/2021 worden
voorgelegd om de heer Decavele te benoemen als deskundige in de raad van bestuur en dit vanaf
10/12/2021.
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Voorstel van beslissing
De raad beslist:
Het voorstel tot aanduiding van de vervanging als deskundige van de heer Emmanuel Labarque
door de heer Piet Decavele voor te leggen aan de gemeenteraad van Kortrijk en vervolgens aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van 9/12/2021.
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