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I. BENAMING, ZETEL, DUUR
Artikel 1
De interlokale vereniging draagt als naam “Erfgoed Vlaamse Ardennen”. Zij wordt beheerst door de
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door
deze statuten.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Beherende gemeente: de gemeente of stad waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die in
naam zal optreden in plaats van Erfgoed Vlaamse Ardennen wanneer het beheerscomité of de
stuurgroep dit nuttig acht. De beherende gemeente is de gemeente Zwalm.
2. Interlokale vereniging: een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen
verschillende gemeenten om een project van gemeenschappelijk belang te verwezenlijken.
3. Beheerscomité: vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentebesturen belast met het beheer
van de interlokale vereniging.
4. Stuurgroep: de vergadering die belast is met het dagelijks bestuur van de interlokale vereniging,
bestaande uit door de gemeentebesturen aangeduide ambtenaren en/of vrijwilligers.
5. Algemene vergadering: de algemene vergadering van Erfgoed Vlaamse Ardennen waar de
projecten van de interlokale vereniging worden gepland, georganiseerd, geïmplementeerd en
geëvalueerd, bestaande uit de door de stuurgroep uitgenodigde ambtenaren, vrijwilligers en
deskundigen uit het regionale erfgoedveld.

Artikel 3
De zetel van de vereniging is gevestigd in het gemeentehuis van de beherende gemeente,
Zuidlaan 36, 9630 Zwalm.

Artikel 4
Erfgoed Vlaamse Ardennen heeft tot doel via projecten het lokaal cultureel erfgoed te versterken, de
bevolking van de regio te sensibiliseren en met participatie en gemeenschapsvorming te komen tot
een gedragen identiteit en imago van de Vlaamse Ardennen.

Artikel 5
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
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II. Lidmaatschap
Artikel 6
De stichtende leden van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen zijn de
ondergetekenden van deze statuten. Andere gemeenten kunnen aansluiten indien ze lid zijn van
Toerisme Vlaamse Ardennen.

Artikel 7
Lidmaatschap verplicht de gemeente tot het betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage op
verzoek van de beherende gemeente.

Artikel 8
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt statutair vastgelegd op € 0,30 per inwoner van de
deelnemende gemeente (volgens het officiële bevolkingsaantal op 1 januari van het kalenderjaar
voorafgaand aan het werkjaar). De lidmaatschapsbijdrage kan middels een wijziging van de statuten
aangepast worden. In afwijking van artikel 36 kan dit enkel op voorstel van het beheerscomité.

Artikel 9
De leden kunnen bij beslissing van de gemeenteraad uittreden per 1 januari, het begin van het nieuwe
begrotingsjaar. De gemeenteraadsbeslissing wordt kenbaar gemaakt aan de andere gemeenten ten
laatste op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de uittreding.
Een uittredende gemeente kan geen terugvordering van eventuele financiële overschotten eisen.

Artikel 10
Er worden geen zitpenningen toegekend aan de vertegenwoordigers in de organen van de interlokale
vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.
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III. Organen / structuur
1. Beheerscomité
Artikel 11
Het beheerscomité overlegt over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en formuleert
waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente en haar budgethouder.

Artikel 12
De gemeenten worden als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door
gemeenteraadsleden. Voor elk effectief lid wordt door de gemeenteraad een vervanger aangeduid
met hetzelfde mandaat.
Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn opvolger aanduidt. Alle
beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd
ingeval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de
deelnemende gemeenten in de loop van het eerste kwartaal volgend op het jaar van de verkiezingen
de nieuwe beheerders aan. Het beheerscomité treedt aan bij het begin van het tweede kwartaal of van
zodra alle beheerders zijn aangesteld.

Artikel 13
Alle deelnemende leden hebben recht op één mandaat en één stem in het beheerscomité.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is een voorstel
verworpen.

Artikel 14
De leden van de stuurgroep en de financieel beheerder van de beherende gemeente worden
uitgenodigd op de vergaderingen van het beheerscomité. Zij adviseren het beheerscomité en bieden
administratieve ondersteuning, maar zij hebben geen stemrecht.

Artikel 15
Het beheerscomité kan elke persoon wiens aanwezigheid het nuttig oordeelt, uitnodigen tot het
bijwonen van zijn vergaderingen. Hun aanwezigheid wordt vermeld in de notulen. Deze personen
hebben nooit stemrecht.

Artikel 16
Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan. De functie van secretaris van het
beheerscomité wordt vervuld door een lid van de stuurgroep dat door de stuurgroep in zijn midden is
aangeduid.
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Artikel 17
Het beheerscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin bepalingen over de organisatie en de
werkzaamheden van de vereniging worden opgenomen.

Artikel 18
Het beheerscomité evalueert jaarlijks de werking van de interlokale vereniging aan de hand van een
door de stuurgroep opgesteld jaarverslag op basis van een nota doelstellingenrealisatie. Jaarverslag
en jaarrekening worden respectievelijk ter kennisgeving en goedkeuring aan de gemeenteraden
voorgelegd.
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2. Stuurgroep
Artikel 19
Elke gemeente duidt één persoon (en niet meer dan één) aan als vertegenwoordiger in de stuurgroep.
De vertegenwoordiger kan een ambtenaar, een vrijwilliger uit het erfgoedveld of een deskundige zijn,
maar geen lid van de gemeenteraad van de gemeente in kwestie.
Deze persoon heeft als taak:
- het verzorgen van de communicatie tussen de interlokale vereniging en het gemeentebestuur.
- de implementatie van de projecten en activiteiten van de interlokale vereniging in de eigen
gemeente, in het bijzonder de coördinatie van de bij deze projecten betrokken vrijwillige medewerkers.
Deze functies kunnen ook over verschillende personen binnen de gemeente gespreid worden, maar
er mag maximum 1 vertegenwoordiger van de gemeente in de stuurgroep zetelen.

Artikel 20
De stuurgroep kan zich tijdelijk of op permanente basis versterken met deskundigen die een
adviserende of coördinerende functie krijgen.

Artikel 21
De stuurgroep is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit houdt in:
- De administratie.
- De voorbereiding en organisatie van de vergaderingen van het beheerscomité en de algemene
vergadering.
- Het verzamelen van informatie op basis waarvan het beheerscomité en de algemene vergadering
beslissingen kunnen nemen.
- De technische uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité en de algemene vergadering.
- het onderhouden van contacten met samenwerkende partners.

Artikel 22
De stuurgroep vergadert naargelang noodwendigheid.
De stuurgroep duidt in zijn midden een voorzitter aan, die de vergadering leidt, en een secretaris, die
het verslag maakt.
De verslagen van de stuurgroep worden ter beschikking gesteld van de leden van het beheerscomité
en de algemene vergadering.
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3. Algemene vergadering
Artikel 23
De algemene vergadering bestaat naast de leden van de stuurgroep uit vrijwilligers en professionals
die nauw betrokken zijn bij het erfgoedbeleid of deel uitmaken van het erfgoedveld in de Vlaamse
Ardennen.

Artikel 24
De functies van de algemene vergadering zijn:
- overleg.
- uitwisselen van informatie en ervaring.
- adviseren van het beheerscomité en de stuurgroep over de te volgen koers.
- projecten plannen, organiseren, implementeren en evalueren.

Artikel 25
De algemene vergadering vergadert minimaal twee keer per kalenderjaar, op initiatief van de
stuurgroep.
De stuurgroep zorgt voor de voorbereiding, de organisatie en het verslag van de bijeenkomsten van
de algemene vergadering.
De stuurgroep stelt voor elke algemene vergadering een lijst van genodigden samen, rekening
houdend met de wensen van de algemene vergadering zelf, het beheerscomité en met het oog op
een zo ruim mogelijke betrokkenheid van het erfgoedveld.

Artikel 26
Op initiatief van de stuurgroep of de algemene vergadering kunnen tijdelijke werkgroepen opgericht
worden die zich met de uitwerking van specifieke projecten bezighouden.
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V. Financieel beheer
Artikel 27
Het beheerscomité stelt het budget vast voor 15 november van het jaar voorafgaand aan het werkjaar.
Daarna wordt het budget ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraden van alle leden van de
interlokale vereniging.

Artikel 28
De kredieten worden ingeschreven in het budget van de beherende gemeente via een apart actieplan
en/of kostenplaats.
Het uitgavekrediet is de som van de budgetramingen op MAR-niveau van het actieplan en/of
kostenplaats en is beschikbaar in verhouding tot de totale ontvangen bijdragen en prefinancieringen
van de participanten.
Indien het budget sluitend wordt gemaakt met subsidies van derden andere dan de leden dan
verbinden de leden zich tot prefinanciering en/of bijpassing op eerste verzoek van de beherende
gemeente tot maximaal ieders aandeel indien de subsidies respectievelijk achteraf of niet zouden
uitbetaald worden. Bij prefinanciering wordt de prefinanciering in mindering gebracht op toekomstige
betoelaging door de leden.

Artikel 29
Het budgethouderschap ligt bij de beherende gemeente. Het beheerscomité formuleert waar nodig
adviezen ten behoeve van de beherende gemeente en formuleert conform art. 9 van het decreet
betreffende de intergemeentelijke samenwerking bindende adviezen aan de budgethouder van de
beherende gemeente inzake aanwending van de kredieten. Het beheerscomité delegeert de
administratieve taken die hieruit voortvloeien aan de stuurgroep.

Artikel 30
Het financieel beheer gebeurt door de financieel beheerder van de beherende gemeente
overeenkomstig het gemeentedecreet (of latere decreet lokaal bestuur) en de BBC-regelgeving.
Hij zorgt voor opmaak van budget en rekening volgens de richtlijnen van het beheerscomité.
De financieel beheerder van de beherende gemeente wordt steeds uitgenodigd naar de stuurgroep en
naar de vergaderingen van het beheerscomité.

Artikel 31
De aanneming en gunning van de opdrachten gebeuren door de budgethouder in overeenstemming
met de wetgeving overheidsopdrachten.
Het aangaan van elke verbintenis kan enkel door de budgethouder en is vanaf 1 euro aan een
voorafgaand visum van de financieel beheerder van de beherende gemeente onderworpen.

Artikel 32
De financieel beheerder van de beherende gemeente stelt de jaarrekening op. Het boekjaar loopt van
1 januari tot 31 december. De jaarrekening wordt goedgekeurd voor 30 juni door de beherende
gemeente na vaststelling door het beheerscomité. De jaarrekening wordt ter goedkeuring ook
voorgelegd aan de gemeenteraden van alle leden van de interlokale vereniging.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de
realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
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Indien het overschot op de rekening groter is dan 50% van de jaarlijkse betoelaging van de
aangesloten besturen beslist het beheerscomité over de wenselijkheid om het overschot geheel of
gedeeltelijk aan de leden terug te storten.

Artikel 33
Alle gemeenteraadsleden van de betrokken gemeenten hebben het recht om de boekhouding van de
interlokale vereniging te controleren.
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VI. STATUTENWIJZIGING
Artikel 34
Het initiatief voor een wijziging van de statuten kan uitgaan van de stuurgroep, de algemene
vergadering, het beheerscomité of van één of meer van de leden van de interlokale vereniging,
behoudens een wijziging van de lidmaatschapsbijdrage waarvoor het initiatief bij het beheerscomité
ligt.

Artikel 35
In het geval dat er een voorstel is voor een wijziging van de statuten, wordt er een ontwerptekst
opgesteld door de stuurgroep. De wijziging wordt achtereenvolgens aan het beheerscomité en aan de
gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 36
Een wijziging van de statuten kan alleen goedgekeurd worden met minstens twee derden van de
stemmen van het beheerscomité, en met goedkeuring van minstens twee derden van de betrokken
gemeenteraden.
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VII. OPHEFFEN VAN DE VERENIGING
Artikel 37
Indien de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen opgeheven wordt om haar werking in een
andere structuur onder te brengen, worden de overblijvende financiële middelen en eigendommen
ondergebracht binnen de nieuwe samenwerkingsstructuur.

Artikel 38
Indien de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen wordt ontbonden zonder dat er een
alternatieve samenwerkingsvorm voor in de plaats komt, werkt het beheerscomité een regeling uit
voor de rechtvaardige verdeling van de overgebleven financiële middelen en eigendommen over de
deelnemende gemeenten.
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