Statuten interbestuurlijk samenwerkingsverband
Schakelzorgcentrum Dender-Scheldekracht
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Er wordt een interbestuurlijk samenwerkingsverband (IBSV) opgericht, op grond van artikel 392,
vierde lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), genaamd
“Schakelzorgcentrum Dender-Scheldekracht”, voorts genoemd “het IBSV” of “de vereniging”.
Dit interbestuurlijk samenwerkingsverband is een lokale bestuursstructuur zonder
rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht, opgericht om samen het formeel beheer op te
nemen omtrent het “Schakelzorgcentrum Dender-Scheldekracht” verspreid over 2 fysieke locaties:
- Otus Hotel, 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 4
- Ter Sig, 9280 Wieze, Hoeksken 3
De deelnemende besturen komen hiermee, conform artikel 393 DLB, tegemoet aan een
gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang, meer bepaald de
volksgezondheid.
Artikel 2. Deelnemers
De deelnemende lokale besturen aan het IBSV, bij oprichting, zijn: Stad Dendermonde, Gemeente
Zele, Gemeente Hamme, Gemeente Buggenhout, Gemeente Berlare, Gemeente Lebbeke, Gemeente
Merelbeke, Gemeente Melle, Gemeente Lochristi, Gemeente Destelbergen, Gemeente Wetteren,
Gemeente Laarne, Gemeente Wichelen, Gemeente Wachtebeke.
Artikel 3. Toetreding
De toetreding van een nieuwe deelnemer is mogelijk. De toetreding wordt voorlopig aanvaard door
het bestuur bedoeld in art. 8, §2 van deze statuten, meer bepaald de stuurgroep. De toetreding wordt
daarna ter bekrachtiging voorgelegd aan de andere deelnemers die unaniem hun akkoord dienen te
geven.
Artikel 4. Doel
Het doel van het IBSV is om een beheersstructuur te bieden om het schakelzorgcentrum DenderScheldekracht formeel te beheren en tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken
over de oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de inbreng van de deelnemers en de wijze waarop
die inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de
financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door
het gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële
controle en de vereffening van het Schakelzorgcentrum Dender-Scheldekracht.
Een schakelzorgcentrum heeft twee grote doelstellingen:
- Een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk
maken, met de nodige flexibiliteit;
- De ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van nietessentiële opnames;
Het schakelzorgcentrum positioneert zich als brug tussen de eerste lijn, het ziekenhuis en de
thuissituatie.
De vereniging kan bij gemotiveerd besluit beslissen om zijn doel te verruimen naar andere
hulpverleningsacties die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van de COVID-19-epidemie.
Artikel 5. Beherende gemeente
In overeenstemming met art. 393 DLB, wordt de Stad Dendermonde aangesteld als beherende
gemeente van het IBSV.
De administratieve zetel van het IBSV is gevestigd te Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.
Artikel 6. Personeelsinzet ten behoeve van het IBSV
De beherende gemeente kan eigen personeel inzetten ten behoeve van de IBSV.
Alle andere deelnemers kunnen een inbreng van nijverheid doen in het IBSV waarbij ze zich verbinden
om bepaalde opdrachten uit te voeren. Zij kunnen personeelsleden of andere personen aanduiden die

deze opdrachten uitvoeren. Het werkgeversgezag kan echter nooit worden overgedragen naar het
IBSV.
Artikel 7. Duurtijd, uittreding
Het IBSV wordt opgericht voor de duur die nodig is om het schakelzorgcentrum zijn taken te laten
uitoefenen en afronden. Dat duurt zolang het schakelzorgcentrum nodig is om de COVID-19 uitbraak
te bestrijden. Een vervroegde uittreding uit deze overeenkomst is niet mogelijk, tenzij deze opgelegd
of mogelijk gemaakt wordt door de bevoegde federale of Vlaamse overheid, of door de bevoegde
minister of provinciegouverneur in het kader van de coördinatie van de noodplanning, om de
organisatie van de schakelzorgcentra te veranderen of om de COVID-19-crisis op een andere manier
te bestrijden.
Binnen de bevoegdheden van de coördinatie van de noodplanning, kan de provinciegouverneur
bepaalde lokale besturen verzoeken om tot een andere IBSV/schakelzorgcentrum toe te reden. In dat
geval is een uittreding uit deze IBSV mogelijk, maar komt het lokaal bestuur de verplichtingen die
voortvloeien uit deze overeenkomst nog na, eventuele pro rato temporis van de aangesloten periode.
De ontbinding van het IBSV gebeurt slechts na schriftelijke akkoord van een drievierde meerderheid
van de bevoegde organen van de deelnemers.
Artikel 8. Bestuur en beheer
§1. Publiekrechtelijk beheerscomité
Binnen het IBSV wordt een beheerscomité opgericht, dat conform artikel 395 DLB is samengesteld uit
één afgevaardigde van elke deelnemer, en dat overlegt over de wijze waarop de overeenkomst wordt
uitgevoerd. Alleen natuurlijke personen kunnen afgevaardigde zijn van een deelnemer. De
afgevaardigden voor de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen. Door elke gemeenteraad wordt tevens voor
elke effectieve afgevaardigde een vervangende afgevaardigde aangeduid ingeval van
afwezigheid/ziekte van de effectieve afgevaardigde. Het mandaat van een afgevaardigde wordt
beëindigd indien de gemeenteraad die hij vertegenwoordigd zijn mandaat intrekt/hij zijn statuut van
mandataris verliest en in dezelfde gemeenteraadsvergadering zijn vervanger aanduidt/wordt
aangeduid.
Het beheerscomité formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente, stelt de
rekeningen van het IBSV vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende
gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent.
Het beheerscomité legt de organisatie van zijn werkzaamheden vast in een huishoudelijk reglement
dat bij de overeenkomst gevoegd wordt zonder dat het er deel van uitmaakt.
De leden van het beheerscomité verbinden zich ertoe geen presentiegelden te vragen voor de
bijgewoonde vergaderingen.
Het beheerscomité stuurt enkel op de grote organieke lijnen. Het kan virtueel vergaderen en komt
slechts samen voor de uitoefening van bevoegdheden die het specifiek zijn toegewezen door de wet,
het decreet, door deze statuten of indien daar een dringende noodzaak toe bestaat. Het
beheerscomité komt minimum 1 keer per jaar samen.
§2. Bestuur en beheer vanuit de noodplanning
Voor het bestuur, beheer, dagelijks bestuur, de organisatie en leiding van het IBSV volgen de
deelnemers de geldende regels over het beheer van een crisissituatie en de instructies van de
provinciegouverneurs en de instructies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals opgenomen in
het “Draaiboek Schakelzorgcentra”. In principe bezorgt Zorg en Gezondheid alle informatie via de
provinciegouverneurs.
In het “Draaiboek Schakelzorgcentra” wordt geopteerd voor de structuur van een stuurgroep die het
dagelijks bestuur waarneemt.
Deze stuurgroep wordt samengesteld uit minstens 4 vertegenwoordigers van lokale besturen, 1
vertegenwoordiger van het AZ Sint-Blasius, leden van de persoonlijke zorgraad en iedere actor die
personeel ter beschikking stelt of werkzaam is in het schakelzorgcentrum.
De provinciegouverneur duidt een algemene coördinator aan, deze neemt de leiding op zich van het
schakelzorgcentrum. De algemene coördinator draagt finaal de verantwoordelijkheid voor het
schakelzorgcentrum, hij/zij heeft de organisatorische en operationele leiding, trekt het volledige
project en leidt het in goede banen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt van het schakelzorgcentrum
voor Zorg en Gezondheid.

Onder deze operationele leiding wordt begrepen: mensen aansturen, agenda’s opmaken, to-dolijsten
opstellen en zorgen voor een dagelijkse informatiedoorstroming naar de stuurgroep en naar de
clusterverantwoordelijken.
De provinciegouverneur heeft op heden de heer Reinout Remmery (werknemer Christelijke
Mutualiteit) hiermee belast.
De stuurgroep richt vier clusters op: een medische cluster, een welzijnscluster, een logistieke cluster
en een administratieve cluster. Per cluster zetelt één vertegenwoordiger in de stuurgroep
Voor de medische cluster is dit de zorg- en welzijnscoördinator. Hij/zij is expert in zijn/haar vakgebied
en wordt gedragen door de deelnemers uit zijn/haar werkveld. Hij/zij heeft de organisatorische en
operationele leiding over de medische en welzijnsequipe, planningen maken, organisatie van
cohortzorg in het schakelzorgcentrum, aansturing geven met het oog op de zorgnoden van de
patiënten van het schakelzorgcentrum, rapporteren aan de algemene coördinator en de stuurgroep,
multidisciplinair overleg…
De clustervertegenwoordigers worden op heden als volgt aangewezen:
- Medische cluster: zorg-en welzijnscoördinator: Kristof Neirynck (thuisverpleging AVN),
ondersteund door de huisartsen voor het uitwerken van de link naar de triagecentra
- Welzijnscluster: Ulrike Desmet (Partena Ziekenfonds), ondersteund door Mieke Ruys voor
het uitwerken van de personeelsequipe van zorgkundigen en verzorgenden
- Logistieke cluster: gezien de 2 SZC op 2 verschillende locaties, kiezen we er ook voor om per
gemeente een logistiek vertegenwoordiger aan te duiden: Hans Onselaere voor locatie Otus
hotel en David Moens voor locatie Ter Sig
- Administratieve cluster: Annelies Merckx (lokaal bestuur Stad Dendermonde)
Deze organen kunnen aangepast worden door de simpele wijziging van de instructies van de centrale
overheden, zonder dat daarvoor een wijziging aan deze overeenkomst nodig is.
§3. Huishoudelijk reglement en satellieten
Voor het bestuur, beheer, dagelijks bestuur en organisatie van het schakelzorgcentrum, kan de
stuurgroep of een ander orgaan in het kader van de noodplanning, een huishoudelijk reglement
opmaken.
Zolang er geen huishoudelijk reglement voor handen is zal de stuurgroep de leiding opnemen en zich
gedragen als goede huisvader. Verder werd een draaiboek vastgesteld dat aan deze overeenkomst
wordt gevoegd en waarnaar de stuurgroep zich engageert te handelen.
De bestellingen van materiaal dienen te lopen via de beherende gemeente. De stuurgroep krijgt de
mogelijkheid om bestellingen te plaatsen conform de voorwaarden opgelegd door de beherende
gemeente.
De stuurgroep houdt hierbij tevens rekening met het feit dat de beherende gemeente gebonden is
door de overheidsopdrachtenwetgeving.
Evenzo kan het schakelzorgcentrum een satellietcentrum opstellen en de verantwoordelijkheid
daarvoor opdragen aan een adjunct-coördinator.
Artikel 9. Financiën en bijdrage in de kosten
§1. Bijdrage deelnemende gemeenten
De deelnemende gemeenten reserveren een bedrag voor de werking van het IBSV.
De deelnemers komen volgende verdeelsleutel overeen omtrent hun respectieve financiële inbreng:
Berlare
5,45%
Buggenhout
5,29%
Dendermonde
16,56%
Hamme
9,01%
Lebbeke
7,06%
Zele
7,70%
Destelbergen
6,69%
Melle
4,26%
Lochristi
8,17%
Merelbeke
8,94%

Wetteren
Wichelen
Laarne
Wachtebeke

9,37%
4,21%
4,47%
2,82%

De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe dat volgens deze verdeelsleutel financiële middelen
worden ingezet. In hoofdorde zullen de ontvangen subsidies worden aangewend voor de werking. Pas
op het ogenblik dat de ontvangen subsidies ontoereikend zouden zijn zal aan de gemeenten om een
financiële bijdrage gevraagd worden conform bovenstaande verdeelsleutel.
De beherende gemeente (voor o.a. de inbreng van medewerkers) en de andere gemeenten (voor
andere vormen van inbreng) bepalen in onderling overleg of en in welke mate deze inbreng financieel
wordt aangerekend.
Bij beëindiging van de overeenkomst of bij afsluiting van het boekjaar wordt er definitief verrekend
waarbij elke deelnemer zoveel als mogelijk de eigen kosten draagt en slechts kosten inbrengt die
significant hoger zijn dan bij de andere deelnemers. Het beheerscomité zal beslissen over het al dan
niet aanvaarden van deze kosten.
§2. Bijdrage andere deelnemers
Alle deelnemers die geen gemeente zijn verbinden zich ertoe, in het kader van hun publieke taak om
de volksgezondheid te helpen, om de nodige inbrengen te doen in de vereniging die nodig zijn voor
een vlotte operationaliteit van het schakelzorgcentrum. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de
eerstelijnszones die van rechtswege reeds de bevoegdheid hebben om de COVID-19-crisis aan te
pakken. Zij verbinden zich ertoe om dat te doen door in deze structuur mee te werken aan de
inrichting en werking van het schakelzorgcentrum voor de betrokken regio.
Er wordt in onderling overleg bepaald of en in welke mate deze inbreng financieel wordt aangerekend
aan de vereniging.
§3. Onenigheid
De deelnemers verbinden zich ertoe om de nodige bijdragen te doen aan de vereniging die
noodzakelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid. De bescherming van de
volksgezondheid en openbare orde zal primeren indien budgetten vrijgemaakt moeten worden. Indien
achteraf onenigheid zal bestaan over de bijdragekosten, zullen in eerste instantie de in deze
overeenkomst gemaakte afspraken tussen de deelnemers richtinggevend zijn. In tweede orde geldt
het principe dat elke deelnemende gemeente bijdraagt proportioneel aan zijn totale inwonersaantal op
het totale inwonersaantal van alle deelnemende gemeenten. Indien daar verdere onenigheid over
bestaat, duiden zij de provinciegouverneur aan als bemiddelaar die bemiddelt over de bijdrage in de
kosten. Bij blijvende onenigheid kan de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlands bestuur een
eindbeslissing nemen.
§4. Financieel beheer en subsidies
De Stad Dendermonde zal als beherende gemeente van de Vlaamse overheid de subsidies voor het
schakelzorgcentrum ontvangen. De beherende gemeente heeft als opdracht om de subsidies die
toegekend worden, te verdelen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het schakelzorgcentrum.
Volgende afspraken werden hierover gemaakt:
- Stad Dendermonde ontvangt alle kosten en ontvangt alle subsidies. Bij het afsluiten van het
schakelzorgcentrum wordt het openstaande bedrag door alle betrokken steden en gemeenten
betaald zoals overeengekomen artikel 12 van onderhavige overeenkomst.
- Als dit openstaand bedrag te groot zou worden kan Stad Dendermonde aan het
beheerscomité een voorschot vragen. Dit zal dan door alle betrokken steden en gemeenten
volgens de verdeelsleutel betaald worden.
De basis van de afrekening wordt gevormd door het overzicht van de boekingen op het beleidsitem en
deze wordt aangevuld door andere kosten en opbrengsten op aangeven en na validatie van de
stuurgroep.
De deelnemende gemeenten betalen hun aandeel aan de beherende gemeente binnen de dertig
dagen na ontvangst van de schuldvordering.
Artikel 10. Financiën en democratische terugkoppeling
Bij oprichting stellen de deelnemende gemeenteraden, in verhouding tot hun respectieve inbreng, het
in artikel 9 bedoelde bedrag ter beschikking van het IBSV.

Indien bijkomende middelen nodig zijn, stelt het beheerscomité een actieplan en kostenraming vast
en maakt deze zo snel mogelijk over aan de deelnemers ( voor de gemeenten de gemeenteraden), die
ze ter goedkeuring voorleggen aan hun beslissend orgaan (voor de gemeenten de gemeenteraden).
De rekening van het IBSV wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de deelnemers. Het IBSV
zorgt ervoor dat de rekening en de bijhorende verantwoordingsstukken aan de deelnemers worden
overgemaakt, uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar.
De rekeningen zijn goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de deelnemers én de gewone
meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemers ze goedkeurt.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de
realisatie van de doelstellingen van de vereniging. Eventuele tekorten worden evenredig verdeeld over
de deelnemers en door hen bijgepast, met inachtname van de principes vermeld in artikel 9.
De boekhouding van het IBSV wordt gevoerd binnen de boekhouding van de beherende gemeente
doch als afzonderlijk beleidsitem waarop alle ontvangsten en uitgaven in de mate van het mogelijke
zullen gecentraliseerd worden.
De boekhouding en de rekening van het IBSV worden gecontroleerd door het beheerscomité, die
daarvoor de opdracht kan geven aan de financiële dienst van de beherende gemeente of van een
andere deelnemende gemeente.
De Stad Dendermonde beheert, als beherende gemeente, de rekening van het IBSV en belast haar
financieel directeur met alle financiële verrichtingen.
Alle documenten, die aanleiding kunnen geven tot een betaling, waaronder facturen en
schuldvorderingen, worden gecontroleerd op hun wettigheid en regelmatigheid vooraleer ze worden
overgemaakt aan de financieel directeur voor betaling.
Artikel 11. Informatieverstrekking aan de deelnemers en jaarlijkse evaluatie door de
gemeenteraden
Aan de deelnemers van het IBSV wordt op geregelde wijze informatie versterkt, via de leden van het
beheerscomité, die instaan voor de verdere informatieverstrekking naar hun organisatie
(gemeenteraad indien het om een gemeente gaat).
Indien de vereniging langer dan 1 jaar bestaat, wordt jaarlijks aan de deelnemers een jaarverslag ter
beschikking gesteld. Indien de vereniging binnen het jaar ontbonden wordt, volstaat een beknopt
eindverslag.
Het jaarverslag of eindverslag wordt samen met de rekening aan de deelnemers ter goedkeuring
voorgelegd.
De leden van het beheersorgaan die een gemeente vertegenwoordigen, leggen verantwoording af aan
hun gemeenteraad.
Artikel 12. Ontbinding en vereffening
Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, worden door de deelnemers in
gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld.
Aan het einde van de overeenkomst wordt door het beheerscomité beslist over de verdeling van de
nog in de vereniging aanwezige middelen. Deze beslissing moet door het beheerscomité worden
goedgekeurd met een meerderheid van 3/4de.
Bij gebreke aan een dergelijke beslissing van het beheerscomité of bij gebreke aan de vooropgestelde
meerderheid zullen de nog in de vereniging aanwezige middelen worden verdeeld over de deelnemers
a rato van dezelfde verdeelsleutel als vermeld in art. 9. Ook eventuele tekorten worden op deze basis
evenredig verdeeld over de deelnemers.
Artikel 13. Contactgegevens
Alle correspondentie omtrent uitwerking van deze overeenkomst zal elektronisch verlopen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
Gezien het IBSV geen rechtspersoonlijkheid heeft blijft iedere deelnemer aansprakelijk voor zijn
inbreng in het IBSV.
Ieder lid van het IBSV legt voor ondertekening van deze overeenkomst een attest voor van diens
verzekeraar waaruit blijkt dat de activiteit van organisatie van het schakelzorgcentrum gedekt wordt
door de verzekeringspolis.

