STATUTEN INTERLOKALE VERENIGING
“sociale economie Scheldeland”

Tussen de hierna vermelde lokale overheden zoals nader aangeduid, is overeengekomen een interlokale vereniging op te richten
beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking:
- De gemeente Hamme met zetel te 9220 Hamme, Marktplein 1, alhier
vertegenwoordigd door Herman VIJT, burgemeester en André REUSE, gemeentesecretaris,
handelend in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 10/09/2014;
- De gemeente Laarne met zetel te 9270, Dorpsstraat 2, alhier
vertegenwoordigd door Ignace DE BAERDEMAEKER, burgemeester en Ellen LEROY, gemeentesecretaris, handelend in
uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 04/09/2014;
- De gemeente Wetteren met zetel te 9230 Wetteren, Markt 1, alhier
vertegenwoordigd door Alain PARDAEN, burgemeester en Tom VAN WEST, gemeentesecretaris,
handelend in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 02/10/2014;
- De gemeente Wichelen met zetel te 9260 Wichelen, Oud Dorp 2, alhier
vertegenwoordigd door Kenneth TAYLOR, burgemeester en Frans COPPENS, gemeentesecretaris,
handelend in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27/08/2014;
- De gemeente Zele met zetel te 9240 Zele, Markt 50, alhier
vertegenwoordigd door Patrick POPPE, burgemeester en Robert IVENS, gemeentesecretaris,
handelend in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 16/10/2014;
- het OCMW van Hamme met zetel te 9220 Hamme, Damputstraat 39, alhier
vertegenwoordigd door Paul VERSCHELDEN, voorzitter en Johan DE MAESSCHALCK, secretaris,
handelend in uitvoering van de OCMW-raadsbeslissing van 25/09/2014;
- het OCMW van Laarne met zetel te 9270 Laarne, Colmanstraat 51, alhier
vertegenwoordigd door Monique VAN ACKER, voorzitter en Githa PRAET, secretaris,
handelend in uitvoering van de OCMW-raadsbeslissing van 03/09/2014;
- het OCMW van Wetteren met zetel te 9230 Wetteren, Scheldedreef 52, alhier
vertegenwoordigd door Lieve DE GELDER, voorzitter en Patrick GALLE, secretaris,
handelend in uitvoering van de OCMW-raadsbeslissing van 03/09/2014;
- het OCMW van Wichelen met zetel te 9260 Wichelen, Oud Dorp 2, alhier
vertegenwoordigd door Christoph VAN DE WIELE, voorzitter en Melissa DE JAEGER, waarnemend secretaris, handelend in
uitvoering van de OCMW-raadsbeslissing van 23/09/2014;
- het OCMW van Zele met zetel te 9240 Zele, Padweg 4A, alhier
vertegenwoordigd door Freddy MASSART, voorzitter en Tom DE GRAEVE, secretaris,
handelend in uitvoering van de OCMW-raadsbeslissing van 20/01/2015;

Voormelde partijen, handelend zoals voorzegd, hebben de inhoud van de oprichtingsovereenkomst
met statutaire draagkracht vastgesteld als volgt:

Hoofdstuk 1. Definities
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Beherende gemeente: de gemeente waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die de financiële coördinatie van de
projecten op zich neemt.
2. Interlokale vereniging: een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen verschillende gemeenten om
een project van gemeentelijk belang te verwezenlijken.
3. Beheerscomité: de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten belast met het beheer van de interlokale
vereniging.

4.
5.

Bijzondere meerderheid: 2/3 van de stemmen bij een aanwezigheid van 2/3 van de leden.
Stuurgroep: De personeelsleden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s belast met het dagelijks bestuur van de
interlokale vereniging onder leiding van de voorzitter en de secretaris van de vereniging;

Hoofdstuk 2. Benaming, zetel, doel, duur en lidmaatschap
Artikel 1. Naam van de interlokale vereniging.
De interlokale vereniging draagt de naam “sociale economie Scheldeland”. De term interlokale vereniging zal steeds aan de
naam worden toegevoegd.
Artikel 2. De beherende gemeente en zetel van de vereniging
De gemeente Hamme wordt aangesteld als beherende gemeente van de interlokale vereniging.
De beherende gemeente staat in voor het financieel en personeelsbeheer van de interlokale vereniging.
De beherende gemeente vertegenwoordigt de interlokale vereniging in rechte.
De zetel van de interlokale vereniging wordt gevestigd te 9220 Hamme, Marktplein 1.
Artikel 3. Doel
Het doel van de vereniging is:
(1) De regionale samenwerking inzake sociale economie van de deelnemende gemeenten te stimuleren en te organiseren.
Met deze georganiseerde samenwerking wil de interlokale vereniging streven naar de ontwikkeling van een regierol
van de gemeenten inzake lokale sociale economie en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale
economie.
(2) Zich te organiseren als een wijkwerk-organisator zoals omschreven in artikel 14 §1, 2° van het decreet “wijkwerken”
Artikel 4. Werkingsgebied
Het werkingsgebied van de interlokale vereniging strekt zich bij oprichting uit over het grondgebied van de deelnemende
gemeenten.
Artikel 5. Duur van de vereniging
De interlokale vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duurtijd, vanaf de dag van de ondertekening van deze
overeenkomst door alle deelnemers.
Wanneer evenwel geen Federale, Vlaamse of provinciale subsidie verkregen zou kunnen worden rond het doel van de
interlokale vereniging dan zal deze voortijdig ontbonden worden.
Artikel 6. Het lidmaatschap
De leden van de interlokale vereniging zijn de gemeenten die deze overeenkomst hebben ondertekend of later zullen
ondertekenen en de statuten hebben aanvaard.
Gemeenten kunnen bij de voorzitter van het beheerscomité een aanvraag tot toetreding indienen.
De aanvaarding van een nieuw lid dient goedgekeurd met bijzondere meerderheid in het beheerscomité.
De toetreding wordt daarop voorgelegd aan alle leden van de vereniging die de toetreding goedkeuren met een bijzondere
meerderheid van de gemeenteraden. Indien een gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen is de toetreding aanvaard.
De toetreding neemt een aanvang op de eerste dag van de maand volgend op de aanvaarding door de laatste deelnemende
gemeente.
Elke wijziging van de samenstelling van de vereniging dient schriftelijk en binnen de maand na de wijziging ter kennis
gegeven aan de andere leden van de vereniging.

Hoofdstuk 3 Het beheerscomité
Artikel 7. De samenstelling
Het beheerscomité is samengesteld uit:
- 1 vertegenwoordiger per deelnemende gemeente;

-

1 vertegenwoordiger per deelnemend OCMW;
De afgevaardigde personeelsleden die zetelen in de stuurgroep.

De vertegenwoordigers van de gemeenten en OCMW’s zijn stemgerechtigd.
De afgevaardigde personeelsleden zetelen met adviesbevoegdheid in het beheerscomité.
De vertegenwoordiger van de gemeente dient een lid te zijn van het college van burgemeester en schepenen.
Voor de stemgerechtigde vertegenwoordigers van de gemeenten en OCMW’s voorziet respectievelijk de gemeenteraad en de
OCMW-raad in één plaatsvervanger.
Artikel 8. De bevoegdheden van het beheerscomité
Het beheerscomité heeft een algemeen coördinerende opdracht, legt de prioriteiten inzake het beleid en de werking vast en
formuleert adviezen ten behoeve van de deelnemende gemeenten en de andere deelnemers.
Daarnaast behoren tot de taken van het beheerscomité:
- Het overleggen over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd;
- Het vaststellen van een huishoudelijk reglement;
- Het voorbereiden en vaststellen van het programma en de begroting voor de volgende werkjaren;
- Het formuleren van adviezen ten behoeve van de beherende gemeente;
- Het vaststellen van de rekeningen van de interlokale vereniging;
- Het opmaken van het jaarverslag;
- Het voorleggen van de rekeningen en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raden van de deelnemende gemeenten;
- Het formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van de algemene overeenkomst;
- Het organiseren van het toezicht op het bereiken van de doelstellingen van de vereniging.
Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het bijwonen van zijn
vergaderingen. Hun aanwezigheid wordt vermeld in de notulen. Deze personen hebben geen stemrecht.

Artikel 9. Werking van het beheerscomité
Het beheerscomité vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan een eerste keer voor de vaststelling van de rekening (en het
jaarverslag) van het afgelopen werkjaar, en een tweede keer voor de vaststelling van (het programma) en de begroting voor het
volgende werkjaar.
Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien de meerderheid van de stemgerechtigde vertegenwoordigers aanwezig
is.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe vergadering belegd binnen de maand en kan het beheerscomité over de
punten die voor een tweede maal op de agenda voorkomen, beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige
vertegenwoordigers.
Het beheerscomité neemt beslissingen op basis van een gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
De vertegenwoordigers van de gemeenten en de OCMW’s hebben elk één stem.
De voorzitter en de ondervoorzitter worden aangeduid onder de afgevaardigden van de deelnemende gemeenten.
De organisatie van de werkzaamheden van het beheerscomité wordt geregeld in een huishoudelijk reglement dat door het
beheerscomité zal worden vastgesteld. In het huishoudelijk reglement wordt de trekkersrol van de beherende gemeente, het
voorzitterschap en de financiële verrekening tussen de leden van de vereniging nader omschreven. Het huishoudelijk reglement
voorziet ook in de oprichting van een stuurgroep bestaande uit de afgevaardigde personeelsleden van de deelnemende
gemeenten en OCMW’s en de aanstelling van één van de afgevaardigde personeelsleden als secretaris van de vereniging en
voorzitter van de stuurgroep.
De beraadslagingen van het beheerscomité worden vastgelegd in notulen en ondertekend door de voorzitter en secretaris. Deze
notulen worden in een register verzameld en liggen ter inzage op het secretariaat van de beherende gemeente.

Hoofdstuk 4. Personeel
Artikel 10. Inzet van personeel
Iedere deelnemende gemeente zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de activiteiten die kaderen in de
doelstellingen van artikel 3. In het bijzonder wordt erop gewezen dat de genoemde personeelsleden personeel blijven en
zodoende beschermd blijven van alle dekkingen van door de gemeente afgesloten polissen.
Artikel 11. Bijdragen in de kosten voor inzet van personeel
Als het beheerscomité daartoe met bijzondere meerderheid beslist kan aan de deelnemende gemeenten, in beginsel de
beherende gemeente, de vraag worden gesteld een personeelslid deels vrij te stellen in functie van het behalen van de
doelstellingen van het samenwerkingsverband zoals opgesomd in artikel 3. Samen met die vraag wordt een functieomschrijving
van het personeelslid opgesteld en wordt een schatting gemaakt van de arbeidsduur waarbinnen het personeelslid de hem
toevertrouwde taken zou dienen uit te voeren. Op basis daarvan wordt de kostprijs berekend en wordt een verdeelsleutel ter
goedkeuring voorgelegd.
Hoofdstuk 5. Financieel beheer
Artikel 12. Het beheer van de rekening
De beherende gemeente beheert de rekening van de interlokale vereniging en belast haar financieel beheerder met alle
financiële verrichtingen.
Het huishoudelijke reglement kan alternatieve regelingen uitwerken voor specifieke projecten.
Artikel 13. Het financieel verslag en bestemming van het resultaat
Elk jaar stelt het beheerscomité met de hulp van de stuurgroep een overzicht van de uitgavenstaat van het afgelopen jaar op die
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de leden. Deze rekening en de bijhorende
verantwoordingsstukken worden binnen het eerste kwartaal na afsluiting van het voorafgaande werkjaar overgemaakt. Een
werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
De rekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van alle leden deze goedkeurt.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de realisatie van de
doelstellingen van de vereniging.
Artikel 14. Toezicht op de boekhouding
Elk lid heeft het recht de boekhouding en de rekening van de vereniging te controleren of hiertoe een persoon aan te duiden.
Het beheerscomité duidt één van haar leden aan als een toezichter op de rekening.
Hoofdstuk 6. Informatieverstrekking aan de deelnemers
Artikel 15. Informatieverstrekking aan de deelnemende gemeenten
Samen met de rekening wordt aan de participanten een jaarverslag ter beschikking gesteld. De jaarlijkse evaluatie in de
gemeente gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van deze documenten.
Hoofdstuk 7. Uittreding uit de vereniging en vereffening
Artikel 16. Opzeg
De leden kunnen uittreden per 1 januari, het begin van het nieuwe begrotingsjaar. De vooropzegging geschiedt ten laatste op 1
oktober van het lopende jaar. Deze vooropzegging wordt per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan de voorzitter van het
beheerscomité.
Artikel 17. Einde van de vereniging
Indien de meerderheid van de leden het zinvol acht kan het beheerscomité met bijzondere meerderheid beslissen tot opheffing
van de vereniging. Deze beslissing bevat de verdeelsleutel tot de verrekening van het saldo van de gelden die ter beschikking
waren van de vereniging.
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