De gemeenteraad
Besluit

2021_GR_00538 Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het AGB District09 Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 21 december 2021
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van
Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters,
ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi
De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli
Yüksel; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van
Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De
Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya;
mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de
heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita
De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw
Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Caroline Persyn; de heer
Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw
Els Roegiers
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Mathias De Clercq
Betrokken: Sofie Bracke

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 235, § 2, lid 2-4
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 235, § 2, 1e lid
 De statuten van het AGB District09

Motivering

De gemeenteraad heeft op 23 juni 2020 de bestuurders van het AGB District09 benoemd.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 0788-2762-7284-8885 en wachtwoord qinuzyw

Naar aanleiding van het aantreden van mevrouw Hafsa El-Bazioui als schepen met ingang van 1
januari 2022, en de daarmee gepaard gaande bevoegdheidsherverdeling, dringt een wijziging
aan de vertegenwoordiging in de raad van bestuur van het AGB District09 zich op.
De heer Bram Van Braeckevelt is momenteel lid van de raad van bestuur van het AGB District09,
maar dient met ingang van 1 januari 2022 te worden vervangen.
De statuten van het AGB District09 bepalen, in lijn met de decretale bepalingen het volgende:
Art. 11 Samenstelling
(…)
§3. Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf (art. 229 DLB):
1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunctarrondissementscommissarissen als het bedrijf gevestigd is in hun ambtsgebied;
2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de
rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;
3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de
stad toe behoort die het gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap heeft opgericht of die
erin deelneemt;
4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in
dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook
de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen;
5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie
uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie als vermeld in dit artikel, en de personen
die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een
mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of
burgemeester.

Beslissing

Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Neemt kennis van het ontslag van Bram Van Braeckevelt als bestuurder namens de Groenfractie in de raad van bestuur van het AGB District09, en dit met ingang van 1 januari 2022.
Artikel 2:
Keurt goed de benoeming van Jeroen Van Lysebettens, namens de Groen-fractie, in de raad van
bestuur van het AGB District09, en dit met ingang van 1 januari 2022.
Deze aanstelling gebeurt onder de voorwaarde van het naleven van de Deontologische code
voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd op 20 november 2017, en gewijzigd op 17
december 2018, 21 oktober 2019 en 21 juni 2021.
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