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Nieuwsbrief 190219
Naar aanleiding van de voorbije provincieraadsverkiezingen werden ook de
bestuursorganen van de VVP herschikt. In de voorliggende Nieuwsbrief
komt u te weten 'wie de volgende jaren welke verantwoordelijkheid in de
VVP structuur' zal opnemen.
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1. Nieuwe samenstelling van de Algemene Vergadering
De hersamenstelling van de VVP bestuursorganen, na de provincieraadsverkiezingen, steunt
op de desbetreffende artikelen van de VVP statuten (klik hier).
De eerste stap is de hersamenstelling van de Algemene Vergadering door de 5
provincieraden op basis van art. 11. Hierbij de nieuwe samenstelling van de VVP-A.V. (klik
hier).
De A.V. kwam voor de eerste keer samen op vrijdag 15 februari om een nieuwe RvB te
installeren (art. 21) die op haar beurt het nieuw VVP Bureau (art. 31) aanstelde én tevens
ook overging tot de verkiezing van een nieuwe VVP voorzitter, een ondervoorzitter, een
penningmeester en een secretaris (art. 23).

2. Nieuwe Raad van Bestuur
De nieuwe Raad van Bestuur is statutair samengesteld uit 15 leden of per provincie 3 leden die
door de respectievelijke provincieraden werden aangeduid . Voor de nieuwe samenstelling: klik
hier.

3. Samenstelling nieuw Dagelijks Bestuur
De nieuwe Raad van Bestuur stelde op haar beurt het Dagelijks Bestuur samen:
•
•
•
•

Provincie Antwerpen: Luk Lemmens (gedeputeerde) en Kris Geysen (Voorzitter
College Provincieraadsvoorzitters)
Provincie Limburg: Inge Moors (gedeputeerde)
Provincie Oost-Vlaanderen: Annemie Charlier (gedeputeerde)
Provincie Vlaams Brabant: Ann Schevenels (gedeputeerde en voorzitter VVP) en
Monique Swinnen (Voorzitter College van Gedeputeerden)

•

Provincie West-Vlaanderen: Bart Naeyaert en Jurgen Vanlerberghe (beiden
gedeputeerden)

4. Nieuwe VVP Voorzitter
Na het nodige overleg op de Raad van Bestuur gaf uittredend voorzitter Luk
Lemmens(gedeputeerde Antwerpen, NVA) de voorzittershamer voor de volgende 3 jaar door
aan Ann Schevenels, gedeputeerde Vlaams Brabant (VLD) en tevens titelvoerend
burgemeester van Keerbergen. Luk Lemmens werd aangesteld als nieuwe VVP
ondervoorzitter.
Historiek VVP-voorzitterschap
De VVP werd in het verleden, telkens met een beurtrol van drie jaar, voorgezeten door
respectievelijk: Jan Vallaeys, Fernand Peuteman, Jan Durnez, Johan Beke, Jos Geuens, Hilde
Bruggeman, Marc Vandeput en Luk Lemmens. De VVP voorzitter zit zowel het Bureau
(dagelijks bestuur) als de Raad van Bestuur van de VVP voor.
In haar maidenspeech legde de nieuwe VVP voorzitster o.m. volgende accenten: klik hier

5. Nieuwe Voorzitter van het College van Gedeputeerden
Op de zitting van het College van Gedeputeerden van 8 februari jl. werd een nieuwe voorzitster
aangeduid. Ere gedeputeerde Alexander Vercamer (O.Vl.) gaf de voorzittershamer door aan

gedeputeerde Monique Swinnen (Vl. Br.)

6. Andere nuttige documenten over de bestuurlijke werking
van de VVP
•
•

Hersamenstelling College van Gedeputeerden (klik hier)
VVP stafmedewerkers en hun respectievelijke bevoegdheden (klik hier)

7. Nog te noteren!
Op 28 februari 2019 gaat de nieuwe VVP website online!

