
 

 

  

 

 

 

BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET  

AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF RONSE VAN WOENSDAG 12 OKTOBER 2022 

 

Aanwezig: Ignace Michaux, voorzitter. 
Dominique Opsomer, Björn Bordon, bestuursleden. 
Mieke Vandewiele, secretaris. 
Pierre Van Trimpont, algemeen directeur. 

  
 

Verontschuldigd: Yves Deworm, Safia Marzouki, Sylvie Van Overmeeren, Michel Vandenhende, 
Anne Marescaux, Jean-François Vanovermeire, bestuursleden 

De heer Yves Deworm heeft een volmacht toegekend aan de heer Ignace Michaux, 
die daardoor bevoegd is om voor hem te verschijnen op en deel te nemen aan de 
raad van bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 12 oktober 
2022 en deel te nemen aan de besprekingen en beraadslagingen en er voor en in 
zijn naam te stemmen over alle punten die aan de vergadering zullen worden 
voorgelegd. 

Mevrouw Sylvie Van Overmeeren heeft een volmacht toegekend aan de heer 
Dominique Opsomer, die daardoor bevoegd is om voor haar te verschijnen op en 
deel te nemen aan de raad van bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse op 12 oktober 2022 en deel te nemen aan de besprekingen en 
beraadslagingen en er voor en in haar naam te stemmen over alle punten die aan 
de vergadering zullen worden voorgelegd. 

De heer Jean-François Vanovermeire heeft een volmacht toegekend aan de heer 
Björn Bordon, die daardoor bevoegd is om voor hem te verschijnen op en deel te 
nemen aan de raad van bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 
12 oktober 2022 en deel te nemen aan de besprekingen en beraadslagingen en er 
voor en in zijn naam te stemmen over alle punten die aan de vergadering zullen 
worden voorgelegd. 

De volmachten worden aan de notulen gehecht. 
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Mandatarissen 

1.  Ontslag Voorzitter Dhr. Luc Dupont. Kennisname 
Beslissing:  kennisname 
 

2.  Aanstelling nieuw bestuurslid Dhr. Ignace Michaux. Kennisname 
Beslissing:  kennisname 
 

3.  Ontslag bestuurslid Dhr. Koen Haelters. Kennisname 
Beslissing:  kennisname 
 

4.  Aanstelling nieuw bestuurslid Dhr. Jean-François Vanovermeire. Kennisname 
Beslissing:  kennisname 
 

5.  Verkiezing Voorzitter 
Beslissing:  goedgekeurd 
 

Goedkeuring verslag 

6.  Goedkeuring verslag vorige vergadering 26 juni 2022 
Beslissing:  goedgekeurd 
 

Financieel beheer 

7.  Opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025. Semester 1/2022. Kennisname. 
Beslissing:  kennisname 
 

Namens de raad van bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 

Secretaris Voorzitter 

 

  

 

 

 

Mieke Vandewiele Ignace Michaux 
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