6 maart 2019

Raad van bestuur SOLag 26 februari 2019
Besluitenlijst
1. Installatie nieuwe raad van bestuur: kennisname van de beslissing van de
gemeenteraad van 25 februari ’19 tot bepalen samenstelling raad van bestuur
SOLag als volgt:
a. Voor N-VA (5 zetels): mevr Mara Op de Beeck, mevr Barbara Lauwers, dhr
Christophe Monsart, dhr Toon Vaessens, dhr Bert Wollants
b. Open VLD (2 zetels): dhr Frank Verelst, mevr Sanya Ozdemir
c. CD&V (1 zetel): dhr Gert Van Eester
d. sp.a (1 zetel): dhr Willem Hermans
e. Groen-Lier&Ko (1 zetel): dhr Tom Claes
f. Vlaams Belang (1 zetel): mevr Ella Cornelis
g. Hart voor de burger (1 zetel): dhr Pieter Kerkhofs
2. Keuze voorzitter, eerste en tweede ondervoorzitter. Goedkeuring na geheime
stemming.
Besluit:
- Voorzitter: dhr Bert Wollants
- Eerste ondervoorzitter: dhr Toon Vaessens
- Tweede ondervoorzitter: dhr Frank Verelst

3. Samenstelling directiecomité. Goedkeuring.
Besluit:
- Dhr Dirk Verrelst
- Dhr Tim Van Keer
- Dhr Raf de Saeger
- Dhr Richard Loyen
- Dhr Luc Verheyen (voorzitter/algemeen directeur)
4. Praktische afspraken en beslissingen werking raad van bestuur. Goedkeuring.

Besluit: de raad van bestuur keurt de praktische werking van agendering en notulering
en keurt de (expliciete) regels voor het aangaan van verbintenissen, kredietbewaking
en girale betalingsorders goed.
5. Bestuursakkoord: kennisname van nieuwe opdrachten SOLag als motor voor
stadsontwikkelingsprojecten en vastgoedbeheer. Afspraken verdere implementatie.
6. Vorig verslag RvB. Goedkeuring vorig verslag van 14 december 2018.
7. Verslagen DirCo. Kennisname van de verslagen directiecomité van 14/12/18 en
25/01/2019.
8. Beslissingen GR. Kennisname van de beslissingen GR van 28 januari en 25 februari
met betrekking tot samenstelling raad van bestuur SOLag.
9. Project Normaalschool: stand van zaken archeologie en start der werken.
Kennisname
Varia:
- volgende data raad van bestuur: goedkeuring
- presentiegeld leden raad van bestuur: positief advies voor goedkeuring door de
eerstvolgende gemeenteraad.

