Veneco – Algemene Vergadering
Beknopt Overzicht Beslissingen (BOB)
Kasteel Te Lake – Linkeroever 34 – 9870 Zulte
14-06-2022 om 18.00 u
Agendapunten

Toelichting

Genomen beslissing

De identiteit van de vertegenwoordigers van de deelnemers werd nagegaan en geverifieerd met de respectievelijke gemeenteraadsbeslissingen, inzake de
Jaarvergadering. De afgevaardigden werden in het bezit gesteld van alle stukken om deze vergadering te kunnen volgen.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan nl.
1. De heer Guy De Neve (gemeente Zomergem)
2. De Heer Philippe Van Steenberghe (gemeente De Zulte)
die aanvaarden.
1. Goedkeuring schriftelijke en
digitale vergaderwijze wegens

Aangezien de huidige toestand van de coronapandemie fysieke

Mededeling

samenkomsten toestaan wordt dit agendapunt zonder voorwerp.

uitzonderlijke omstandigheden
(indien noodzakelijk)
2. Akteneming/goedkeuring

Het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 09-12-2021 is

Beslissing:

verslag Buitengewone

op 17-12-2021 overgemaakt aan de deelnemers. De Buitengewone

De

Algemene Vergadering 09-12-

Algemene Vergadering was een digitale vergadering ingevolge van

unanimiteit akte van het verslag en hecht

2021

toepassing zijnde maatregelen i.v.m. COVID-19.

met unanimiteit haar goedkeuring aan het

Jaarvergadering

neemt

met

verslag van de Buitengewone Algemene
Volgende punten kwamen aan bod:
1.

Vegadering van 9 december 2021.

Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens
uitzonderlijke omstandigheden (indien noodzakelijk)

2.

Akteneming/goedkeuring verslag Algemene Vergadering 17-06-2021

3.

Werkprogramma en begroting 2022

4.

Toetreding nieuwe vennoten
o

IGS Westlede

o

Politiezone Leie – Schelde

o

Hulpverleningszone Centrum

o

OCMW De Pinte
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3. Jaarverslag
Bestuur

2021

Raad

van

5.

Goedkeuring dubbel presentiegeld voorzitter

6.

Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen

Het jaarverslag 2021 is op 30 maart 2022 samen met de jaarrekening
overgemaakt aan de vennoten.
Het Jaarverslag omvat volgende hoofdstukken:
1.

Veneco

1.1. Voorwoord
1.2. Veneco als organisatie
1.3. Bestuursorganen
1.4. Expertise en kennisdeling
2.

Ruimte voor ondernemen

2.1. Overzichtsplan bedrijventerreinen
2.2. Verkopen in 2020
2.3. Bouwrijpe gronden
2.4. Reconversieprojecten
2.5. Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen
2.6. Planning in 2021
2.7. Praktijkvoorbeelden
2.8. Parkmanagement
2.9. Transformatieprojecten
2.10. Aankopen en voorraden bedrijventerrein 2020
3.

Afdeling ruimte

3.1. Ondersteuning stedenbouwkundige diensten
3.2. Gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen
3.3. Stedenbouwkundige projecten
3.4. Kwaliteitskamer VakWerk
4.

Projectregie

4.1. Projecten zonder eigen grondpositie
4.2. Projecten met eigen grondpositie
4.3. Aan- en verkopen van bouwgronden in 2020
5.

Publiek domein
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5.1. Melle – Elsdriespark
5.2. Sint-Laureins – Singelken
6.

Streekontwikkeling

6.1. Algemeen: de regionale uitdagingen
6.2. Burgemeestersoverleggen
6.3. Intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst
6.4. Energie en klimaat
6.5. Mobiliteit
6.6. Lokale economie
6.7. Streekfonds
7.

Dienstverlening aan gemeenten

7.1. Handhaving milieu en ruimtelijke ordening
7.2. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk (GIDPBW)
7.3. Herbestemming kerken
7.4. Archeologie en opmaak beheersplannen
7.5. Assistentie bij aankopen
7.6. Digitalisering en ICT
8.

Veneco financieel

8.1. Jaarrekening
8.2. Toelichting
8.3. Verslag van de commissaris
9.

Dienstverlening per gemeente

10. Overzicht subsidies
11. Bijlage bij het jaarverslag
11.1. Overzicht bestuursvergaderingen en zitpenningen 2020
Het Jaarverslag wordt toegelicht door de algemeen directeur a.d.h.v. een
Powerpointpresentatie.
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4.

Balans, resultatenrekening,

De Raad van Bestuur heeft op 29-03-2022 de balans en resultatenrekening

toelichting en verwerking van

en verwerking van het resultaat goedgekeurd waarna ze ter goedkeuring

het resultaat

zijn voorgelegd aan de gemeenteraden.
De balans en resultatenrekening worden toegelicht door de secretaris.

5.

Verslag van de commissaris

Mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor bij Figurad geeft toelichting
bij het verslag van de commissaris.
Veneco krijgt een verslag over de jaarrekening zonder voorbehoud.

6.

7.

Goedkeuring van het

De voorzitter vraagt de goedkeuring voor het volgende:

Beslissing:

jaarverslag, de balans, de

- Het jaarverslag

De Jaarvergadering hecht met unanimiteit

resultatenrekening, de

- De balans

haar goedkeuring aan het jaarverslag, de

toelichting en verwerking van

- De resultatenrekening

balans,

het resultaat

- De toelichting

toelichting en de verwerking van het

- De verwerking van het resultaat

resultaat.

de

resultatenrekening,

de

Verlenen van kwijting aan de

Beslissing:

bestuurders

Door de Jaarvergadering wordt eenparig
kwijting verleend aan de bestuurders voor
hun mandaat over het boekjaar 2021.

8.

Verlenen van kwijting aan de

Beslissing:

commissaris

Door de Jaarvergadering wordt eenparig
kwijting verleend aan de commissaris voor
haar mandaat over het boekjaar 2021.

9.

Benoeming en desgevallend

Voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2021 t.e.m. 31-03-2023

Beslissing:

ontslag van bestuurders en

De bestuurders werden benoemd op de Buitengewone Algemene

De Algemene Vergadering hecht met

deskundigen

Vergadering van 20-06-2019.

unanimiteit haar goedkeuring aan de
benoeming van de heer Danny Plaetinck

Vervanging bestuurder stad Eeklo

en Koenraad De Ceuninck als bestuurder

De gemeenteraad van de stad Eeklo van 24 januari 2022 deed een nieuwe

voor de bestuursperiode lopende t.e.m. 31

voordracht. De gemeenteraad draagt de heer Danny Plaetinck, schepen,

maart 2023.

voor als kandidaat- bestuurder voor de bestuusperiode lopende t.e.m. 3103-2023.
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Vervanging bestuurder gemeente Maldegem
De gemeenteraad van de gemeente Maldegem van 31 maart 2022 besliste
een nieuwe bestuurder voor te dragen in de Raad van Bestuur van Veneco.
De gemeenteraad draagt Koenraad De Ceuninck voor als kandidaatbestuurder voor de bestuursperiode lopende t.e.m. 31-03-2023.
Benoeming deskundigen

Beslissing:

Bij collegebesluit dd. 24 mei 2022 doet de gemeente Destelbergen,

De Algemene Vergadering hecht met

gemeente waar de hoofdzetel van Veneco gevestigd is, volgende

unanimiteit haar goedkeuring aan de

voordrachten aan de Algemene Vergadering:

benoeming van de heer Koenraad De
Ceuninck en de heer Danny Plaetinck als

Voor de bestuursperiode lopende van 01-04-2023 t.e.m. 31-03-2025:

deskundige

voor

de

bestuursperiode

1. De heer Koenraad De Ceuninck
2. De heer Danny Plaetinck

lopende van 01-04-2023 t.e.m. 31-032025.

Overeenkomstig de Omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 hebben
de deskundigen de nodige motivatie overgemaakt.

De vergadering wordt gesloten om 19.25 u

Veronique Verstraeten
secretaris

Guy De Neve
stemopnemer 1

Danny Claeys
voorzitter

Philippe Van Steenberghe
stemopnemer 2
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Wijze waarop publiek inzage kan krijgen in de besluiten uit de lijst: conform de wetgeving openbaarheid van bestuur: https://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur
Datum van bekendmaking van de lijst: 24-06-2022
Overeenkomstig artikel 468 van het Decreet Lokaal Bestuur kan tegen een besluit van een dienstverlenende vereniging, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een klacht
ingediend worden binnen een periode van dertig dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de dienstverlenende vereniging van de lijst van
de aangelegenheden, vermeld in artikel 466, of van de besluiten, vermeld in artikel 467.
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