Statuten projectvereniging DIJK92

HOOFDSTUK 1. NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR
Art. 1. Naam van de projectvereniging
§1. Projectvereniging Cultuurdijk werd opgericht op 1 juli 2008 conform het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
§2. Vanaf 1 juli 2019 draagt de projectvereniging de naam Dijk92. De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - hierna het
decreet genoemd - en aan de bepalingen van deze statuten.
Art. 2. Rechtsvorm
De intergemeentelijke samenwerking neemt de rechtsvorm aan van een projectvereniging, zoals
voorzien in het decreet. De projectvereniging wordt in deze statuten aangeduid onder de benaming ‘de vereniging’. Overeenkomstig artikel 11 van het decreet is de vereniging een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. De verbintenissen van de vereniging hebben overeenkomstig artikel 11 van het decreet geen handelskarakter.
Art. 3. Zetel van de projectvereniging
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9200 Dendermonde, Nijverheidsstraat 3 en kan door beslissing van de raad van bestuur worden verplaatst naar een ander adres.
Art. 4. Doel van de projectvereniging
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Dijk92 is een cultureel netwerk van steden en
gemeenten in het Land van Dendermonde. Via kennisdeling en samenwerking realiseert dit
netwerk een meerwaarde voor alle partners door het inzetten op gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen voor de regio. Hiertoe verkent en ondersteunt Dijk92 culturele initiatieven met (potentiële) bovenlokale uitstraling of relevantie en stimuleert en inspireert ze tot
innovatie en samenwerking binnen en buiten de cultuursector.
Art. 5. Duur van de projectvereniging
§1. De projectvereniging werd opgericht door toetreding van de deelnemende gemeenten op 1
juli 2008. Op 1 januari 2014 werd zij verlengd voor de periode tot en met 31 december 2019. Op
1 januari 2020 wordt zij verlengd voor een periode van 6 jaar tot en met 31 december 2025.
Tijdens deze periode is geen uittreding mogelijk.

§2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn opnieuw
verlengd worden voor een periode van 6 jaar indien dit de wil is van de deelnemende gemeenten. Ten laatste 6 maanden voor het beëindigen van de lopende samenwerkingsperiode legt de
raad van bestuur van de projectvereniging een dossier voor aan de raden van de deelnemende
gemeenten op basis waarvan deze een beslissing nemen over een eventuele verlenging. Het dossier bevat minstens:
-

De statuten van de projectvereniging

-

Een motiveringsnota voor het al dan niet verlengen van de samenwerking

De gemeenteraden beslissen over het al dan niet verlengen van de samenwerking uiterlijk vier
maand voor het verstrijken van de duur van de lopende samenwerkingsperiode.
Art. 6. Deelnemers en toetreding
De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers. De raad van bestuur legt
zijn gemotiveerde beslissing ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemers.

HOOFDSTUK 2. BESTUUR VAN DE VERENIGING
Art. 7. Bestuur van de vereniging
§1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd
worden door de deelnemende gemeenten.
§2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die
kaderen binnen het doel van de vereniging. Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd
indien de respectieve raad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt.
Art. 8. Samenstelling raad van bestuur
§1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden, hun plaatsvervangers en leden met
een raadgevende stem.
§2. De stemgerechtigde leden zijn de politieke vertegenwoordigers uit de Colleges van Burgemeester en Schepenen aangeduid door de deelnemende gemeenten, meer bepaald de schepenen
van cultuur. De voorzitter wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden. Elk stemgerechtigd lid
beschikt over slechts één stem. Bij afwezigheid kunnen stemgerechtigde leden zich laten vervangen door een (stemgerechtigd) plaatsvervanger of hun volmacht geven aan een stemgerechtigd lid uit een andere deelnemende gemeente. Elk lid kan maar over één plaatsvervanger of
volmacht beschikken.
§3. Elke deelnemende gemeente duidt ook één afgevaardigde aan als lid met raadgevende stem.
Deze afgevaardigde met raadgevende stem is raadslid in de deelnemende gemeenten verkozen

op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en
Schepenen.
§4. Stemgerechtigde leden van de raad van bestuur kunnen zich, bij afwezigheid, laten vervangen op de vergaderingen. Elke deelnemende gemeente duidt één plaatsvervanger aan. Deze
plaatsvervanger is een politieke vertegenwoordiger uit het College van Burgemeester en Schepenen of een raadslid verkozen op een lijst waarvan verkozenen deel uitmaken van het College
van Burgemeester en Schepenen. Plaatsvervangers worden op elke vergadering uitgenodigd,
maar zijn enkel stemgerechtigd bij afwezigheid van de schepen van cultuur.
§5. De raad van bestuur nodigt deskundigen en personeelsleden van de projectvereniging, zonder stemrecht, uit tot de vergaderingen.
§6. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende
gemeenten ten laatste op 30 juni volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden ten laatste aan op 1 juli
daaropvolgend. De gebeurlijke aanduiding van bestuurders door de andere deelnemers gebeurt
dan in de loop van de maand volgend op de installatie van hun eigen raden.
Art. 9. Werkingsmodaliteiten
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van stemgerechtigde leden van de
raad van bestuur.
Art. 10. Vergaderingen raad van bestuur
§1. De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden minstens 10 dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
§2. Om geldig te kunnen vergaderen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone
meerderheid onder de stemgerechtigde leden. Een eventuele noodzakelijke tweede vergadering
kan rechtsgeldig vergaderen en besluiten. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
Art. 11. Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Art.12. Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan bijzondere stuurgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan
derden.

Art.13. Verslaggeving aan de gemeenteraden
§1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen en de bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de vergadering, digitaal ter
beschikking gesteld van de stemgerechtigde, plaatsvervangende en raadgevende leden van de
raad van bestuur. Elk gemeenteraadslid van alle aangesloten gemeenten kan op verzoek inzage
krijgen tot deze documenten op de administratieve zetel.
§2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag
van de rekeningnazichter(s) jaarlijks, voor eind juni, voor aan de gemeenteraden.
Art. 14. Bestuurlijk toezicht.
De toezichthoudende overheid kan bij de intergemeentelijke overheid alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de vorm
waarin de gegevens worden verstrekt.

HOOFDSTUK 3. FINANCIEEL BEHEER
Art. 15. Bijdrage van de deelnemers
§1. De werkingskosten van de vereniging vallen ten laste van de deelnemers en de subsidiërende overheden. De deelnemers betalen als bijdrage jaarlijks een vastgesteld bedrag per inwoner.
De bijdrage per inwoner kan per deelwerking verschillen. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek. Deze bijdrage kan worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Naast de statutair bepaalde bijdrage kunnen de deelnemers een vrijwillige bijdrage leveren tot realisatie van
de doelstellingen. Zij beslissen hierover autonoom.
§2. De projectvereniging gaat niet over de vorming van een maatschappelijk kapitaal. Eventuele
geboekte winst is niet uitkeerbaar en blijft binnen de projectvereniging.
Art. 16. Begroting en rekeningen
§1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de boekhoudkundige verrichtingen.
§2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na het
verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van de
rekeningnazichters en het activiteitenverslag ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten. De begroting wordt goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het
jaar dat voorafgaat.

Art. 17. Financiële controle
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot boekhoudkundige verrichtingen. De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand
uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.

HOOFDSTUK 4. WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Art. 18. Wijziging van de statuten, toetreding en financiële bijdrage
§1. Een wijziging van de statuten behoeft de instemming van twee derden van de deelnemende
gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
§2. De aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden behoeft de unanieme instemming van
de deelnemende gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
§3. De wijziging van de financiële bijdrage behoeft de unanieme instemming van de deelnemende gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
Art. 19 Ontbinding van de vereniging
§1. De vereniging wordt ontbonden bij niet-verlenging van de samenwerking na afloop van de
duur van de vereniging. In geval van vereffening worden door de raad van bestuur, een of meer
vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden
van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld. Bij vereffening zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop
kunnen bewezen worden aan de hand van geschreven overeenkomsten. In geval van ontbinding
van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de eventuele passiva, overgedragen
aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde financiële bijdragen.
§2. De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van twee derden van de
bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.

Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

