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Oprichting van de intergemeentelijke projectvereniging Berg en Nete en
goedkeuring van de statuten

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bert Celis, voorzitter gemeenteraad; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Paul
Laurijssen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; mevrouw Geert Verrelst, schepen; mevrouw Carrie
Verelst, schepen; mevrouw Veerle Boeckxstaens, schepen; mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de
heer Leo Verelst, voorzitter OCMW - schepen; de heer Jan Zander, raadslid; de heer Rene Van
Goubergen, raadslid; de heer Ferdi Heylen, raadslid; mevrouw Karin Dillen, raadslid; mevrouw Ingrid
Van Wunsel, raadslid; de heer Jinse Van den Bogaert, raadslid; de heer Jan Moerenhout, raadslid; de
heer Marcel Beirinckx, raadslid; mevrouw Lien Du Four, raadslid; de heer Johan Van Dessel, raadslid;
de heer Andre Marien, raadslid; de heer Glenn Moons, raadslid; de heer John Van Laer, raadslid;
mevrouw Melissa Van Dessel, raadslid; de heer Geert Marien, raadslid; mevrouw Marleen Dobbeleir,
raadslid; de heer Gust Diels, raadslid; mevrouw Iris Mulkens, gemeentesecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Thannee Schaalje, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Gemeenten krijgen steeds meer autonomie op het vlak van onroerend erfgoed, maar krijgen geen
extra middelen om deze bijkomende verantwoordelijkheid op te nemen. Gemeenten kunnen hun
krachten bundelen en een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) oprichten. Vanuit de
Vlaamse overheid worden er momenteel middelen beschikbaar gesteld voor het oprichten van een
IOED.
Juridische grond
Het Gemeentedecreet.
Het decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking.
Het Onroerenderfgoeddecreet.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2016 betreffende de
principiële goedkeuring van de toetreding tot de intergemeentelijke projectvereniging Berg en Nete.
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Argumentatie
Een IOED ondersteunt gemeenten bij het voeren van een onroerend erfgoedbeleid en het beheren
van het onroerend erfgoed. De IOED is niet alleen een aanspreekpunt voor erfgoed, maar ook een
partner voor het uitvoeren van projecten.
Het Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) heeft de vraag gesteld aan de gemeenten Berlaar,
Heist-op-den-Berg en Nijlen of zij mee willen instappen om een aanvraagdossier op te maken voor de
oprichting van een IOED. Het aanvraagdossier zal geschreven worden door RLRL in samenwerking
met Kempens Karakter.
De gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen hebben de gezamenlijke intentie om hun
onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren en een geïntegreerd beleid hiervoor op
te stellen.
De oprichting van een intergemeentelijke projectvereniging is noodzakelijk om een aanvraag tot
erkenning van de IOED te kunnen indienen.
Uit het voorliggend ontwerp van statuten blijkt dat de oprichting en het beheer van de
intergemeentelijke projectvereniging geen extra kosten met zich meebrengt.

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt, met 20 stemmen voor (CD&V, N&U, Open Vld, Vlaams Belang, Groen en
onafhankelijk raadslid John Van Laer) en 6 stemmen tegen (N-VA), het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De deelname aan de projectvereniging Berg en Nete goed te keuren en over te gaan tot oprichting
van de projectvereniging Berg en Nete.

Artikel 2
Daartoe het hiernavolgend ontwerp van statuten goed te keuren:

Hoofdstuk 1: naam, zetel, doelstellingen en duur
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘projectvereniging Berg en Nete. De projectvereniging is
onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, en aan deze statuten.
In de verdere tekst van deze statuten wordt de projectvereniging Berg en Nete aangeduid als
‘projectvereniging’.

Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging
De zetel van de vereniging is gevestigd in Heist-op-den-Berg: Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
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Artikel 3 - Deelnemers
§1 De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Heist-op-den-Berg, Berlaar en Nijlen.

§2 Zij worden ingeschreven in het deelnemersregister dat aan de statuten van de projectvereniging
gehecht is. In het deelnemersregister wordt vermeld voor welke deelwerking(en)/projecten de
deelnemers een bijdrage (financiële en/of logistieke bijdrage) leveren.

Artikel 4 - Doel van de projectvereniging
De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud (zonder eigendomsverwerving), beheer
onderzoek en ontsluiting van het onroerend (archeologisch, landschappelijk, monumenten) erfgoed op
het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het opbouwen,
delen en uitwisselen van kennis en expertise rond dit erfgoed.
De intergemeentelijke projectvereniging zal bovenlokale initiatieven ontwikkelen en trachten
bijhorende financiering aanvragen.

Artikel 5 - Duur van de projectvereniging
§ 1. De projectvereniging wordt opgericht voor een termijn van drie jaar met een start op 1 januari
2017. Tijdens deze periode is er geen uittreding mogelijk.

§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn van zes jaar,
na een gunstige beslissing door de deelnemende gemeenten. Bij gebrek aan instemming van alle
betrokken gemeenten of bij het uitblijven van één of meer beslissingen, wordt de projectvereniging
ontbonden.

Artikel 6 – Toetreding van nieuwe leden tot de projectvereniging
Te allen tijde kunnen nieuwe deelnemers tot de vereniging toetreden. Zij dienen daartoe een
aanvraag aan de zetel van de vereniging. De toetreding van een kandidaat-lid kan door de Raad van
Bestuur maar worden aanvaard als alle deelnemende gemeenten met deze toetreding hebben
ingestemd.
Daartoe legt de Raad van Bestuur de vraag tot toetreding voor aan alle deelnemende gemeenten die
het engagement aangaan om de beslissing daarover te agenderen op de eerstvolgende
gemeenteraad.
De nieuwe deelnemers worden toegevoegd aan het deelnemersregister dat aan de statuten van de
vereniging is gehecht.
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Hoofdstuk 2: bestuur van de projectvereniging
Artikel 7 - Bestuur van de vereniging
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden
door de deelnemers.

§ 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 bestuurder wordt beëindigd indien de
respectieve raad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn
vervanger aanduidt.

Artikel 8 - Samenstelling Raad van Bestuur
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit raadgevende leden.

§ 2. Elke gemeenteraad van de deelnemende gemeenten vaardigt één stemgerechtigd lid af naar de
Raad van Bestuur, zijnde een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de verkozenen deel
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één
stem.
Elke gemeenteraad duidt ook één plaatsvervanger aan pers stemgerechtigd lid. Deze plaatsvervanger
kan het stemgerechtigd lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van bestuur. Voor gemeenten
betreft de plaatsvervanger een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de verkozenen deel
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

§ 3. De stemmen van bestuurders die deelnemers vertegenwoordigen waarvan in het
deelnemersregister is bepaald dat zij voor een welbepaalde deelwerking geen financiële en/of
logistieke bijdrage leveren aan de vereniging, worden aangaande de besluiten omtrent deze
deelwerking niet in aanmerking genomen om de vereiste meerderheden te bepalen.

§ 4. Elke gemeenteraad van de deelnemende gemeenten duidt daarnaast één afgevaardigde aan als
raadgevend lid. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen
op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.
Elke gemeenteraad duidt ook één plaatsvervanger aan. Deze plaatsvervanger kan het lid met
raadgevende stem bij diens afwezigheid vervangen in de raad van bestuur. Deze plaatsvervanger is
een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
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§5. De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door ambtenaren en externe deskundigen of kan
andere personen uitnodigen die een bijdrage kunnen leveren. De wijze van aanstelling van deze
personen wordt geregeld via het huishoudelijk reglement.

§ 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 de
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende
gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele
vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari
daaropvolgend.
Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt.

Artikel 9 - Vergaderingen raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert ten minste 2X per jaar. De uitnodigingen worden minstens tien dagen
vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 10 - Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.

Artikel 11 - Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van de raad
van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en werkgroepen
worden door de raad van bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement.

Artikel 12 - Verslaggeving
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen
en de bijhorende documenten worden, uiterlijk één maand na de vergadering, ter inzage gelegd op
het secretariaat van de deelnemende overheden.

§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van
de accountant jaarlijks, voor eind maart, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden.
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Artikel 13 - Werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten van de
raad van bestuur worden vastgelegd. Dat huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij 2/3
meerderheid van stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

Artikel 14 – Handtekenbevoegdheid
§ 1 Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de
handtekening van 2 stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

Hoofdstuk 3: financieel beheer
Artikel 15 - Budget 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 begroting wordt goedgekeurd door de raad van bestuur uiterlijk op 31
december van het jaar dat voorafgaat.

Artikel 16 - Financiering
Er wordt geen bijdrage gevraagd van de deelnemende besturen voor de algemene werking of
overheadkosten van de projectvereniging als dusdanig. Elk deelnemend bestuur kiest aan welke
deelwerkingen en projecten het participeert. Financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie van
projecten en deelwerkingen, worden aangeleverd door de besturen die participeren. Het bedrag wordt
in overleg vastgelegd en bepaald conform de noden en de te verwachten kosten van de deelwerking
of project.

Artikel 17 - Financiële controle
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en
hierover jaarlijks rapporteert aan de raad van bestuur.

Hoofdstuk 4: wijziging statuten, toetreding, ontbinding
Artikel 18 - Wijziging van de statuten, toetreding
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De wijzigingen van de statuten, inclusief een eventuele uitbreiding van de doelstelling, en de
toetreding van nieuwe leden behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van een
gemeenteraadsbeslissing.

Artikel 19 - Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.

Artikel 20 - Bestemming van de activa na ontbinding
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 in de lopende periode van de projectvereniging.
Bij de ontbinding van de vereniging 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.

Hoofdstuk 5 – Slotbepaling
Artikel 21 - Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001).

Bijlage – Deelnemingsregister

Naam deelnemer
Gemeente Heist-op-den-Berg
Gemeente Nijlen
Gemeente Berlaar

Deelnemend sinds
2017
2017
2017

Deelwerking Onroerend Erfgoed
Ja
Ja
Ja

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Namens de Gemeenteraad
secretaris
Iris Mulkens

voorzitter gemeenteraad
Bert Celis
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