
BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 29/11/2021

Punt 9: Intergemeentelijke samenwerking. OVCO. Nieuwe voordracht voor mandaat binnen raad van 
bestuur 

Aanwezig Kelly Spillier, voorzitter gemeenteraad;
Steve Vandenberghe, burgemeester;
Erwin Feys, Alain Lynneel, Kristien Vanmullem, Kristof Vermeire, 
Eddy Gryson, schepenen;
Jacques Deroo, Sandy Dobbelaere, Kimberley Rousselle, Jens Vanhooren, 
Anuschka Steen, Daisy Hoste, Steven Buyse, Lars Cattrijsse, Evelyn Vermont, 
Jordy Jacobs, Daniel Poppe, Koen Uittenhove, Therese Vanneste, 
Vicky Dereere, Patrick Vanstalle, Randy Vanderputte, raadsleden;
Jan Eerebout, algemeen directeur (wnd.)

Afwezig met
kennisgeving

Anthony De Zutter, Michel Declercq, raadsleden;
Yannick Wittevrongel, algemeen directeur

Bevoegd lid van het
college

Burgemeester S. Vandenberghe

Dit besluit is tot stand gekomen via virtueel vergaderen, overeenkomstig de richtlijnen van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur met het oog op het inperken van de verspreiding van COVID 19 d.d. 
17/03/2020.

Bevoegdheid  artikels 40 en 432 van het Decreet Lokaal bestuur

Juridische grond  Deel 3, titel 3 van het Decreet Lokaal Bestuur houdende de 
intergemeentelijke samenwerking

Verwijzings-
documenten

 beslissing van de gemeenteraad d.d. 25/03/2019 houdende voordracht van 
Evelyn Vermont voor een mandaat binnen de raad van bestuur van OVCO 
voor de periode 2019-2025

 beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 03/11/2021 
houdende nieuwe voordracht voor mandaat binnen raad van bestuur van 
OVCO

Feiten, context
en argumentatie

 De gemeenteraad heeft in zitting d.d. 25/03/2019 Evelyn Vermont 
voorgedragen voor een mandaat binnen de raad van bestuur van OVCO voor 
de periode 2019-2025. 

 Ingevolge de herschikking van de bevoegdheden binnen het college van 



burgemeester en schepenen in 2022 wordt voorgesteld om raadslid Evelyn 
Vermont in deze raad van bestuur te laten vervangen door raadslid Kristien 
Vanmullem.

Stemmen De gemeenteraad gaat over tot geheime stemming voor de voordracht van een 
nieuwe kandidaat voor de raad van bestuur van OVCO:
 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
 Er worden 23 stembriefjes in de stembus gevonden.
De stemming geeft volgende uitslag:
 Kristien Vanmullem: aantal ja-stemmen: 17; aantal neen-stemmen: 3; 

aantal onthoudingen: 3; aantal ongeldige stemmen: 0.

Besluit Enig artikel

De gemeenteraad beslist om Kristien Vanmullem, raadslid, wonende te 
Bredene, Vissersstraat 27, voor te dragen als nieuwe kandidaat voor de raad 
van bestuur van OVCO voor de periode 2022-2025.

Gedaan in bovenvermelde vergadering,
namens de gemeenteraad,

w.g.Jan Eerebout w.g. Kelly Spillier
algemeen directeur (wnd.) voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift,
Bredene, 1/12/2021

Jan Eerebout Kelly Spillier
algemeen directeur (wnd.) voorzitter gemeenteraad
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