OPRICHTINGSAKTE

DIENSTVERLENENDE
VERENIGING
"INTERGEMEENTELIJK
SAMENWERKINGSVERBAND
SCHELDELANDSCHAPSPARK",
IN HET KORT ''SLP"

q

Heden, .J . .. .. ..W ... ....k?. .... tweeduizend en acht,
in het gemeentehuis van Brasschaat,
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
en verder gelet op:

-

de gemeenteraadsbeslissingen van de oprichtende gemeenten;

-

de motiveringsnota zoals goedgekeurd door de bedoelde gemeenteraadsbeslissingen;

-

het bestuursplan zoals goedgekeurd door de bedoelde gemeenteraadsbeslissingen;

-

het ondernemingsplan zoals goedgekeurd door de bedoelde gemeenteraadsbeslissingen,

dewelke aan deze akte zullen worden gehecht en deel uitmaken van het oprichtingsdossier;
na te hebben vastgesteld dat deze oprichtingsakte overeenkomstig artikel 30 lid 1 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking werd ondertekend door
de infine van deze akte aangeduide vertegenwoordigers van de aan de oprichting deelnemende
gemeenten;
heb ik Dirk de Kort, Burgemeester van Brasschaat, overeenkomstig artikel 30 lid 1 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de opr ichtingsakte
verleden van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging "Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark" (in het kort "SLP"), luidende als volgt:

OPRICHTENDE GEMEENTEN

De navolgende dertien gemeenten nemen deel aan de oprichting van de intergemeentelijke
dienstverlenende
vereniging
"Intergemeentelij k
Samenwerkingsverband
Scheldelandschapspark":
Bornem;
Brasschaat;
Buggenhout;
Hemiksem;
Kruibeke;

6. Merelbeke;

7. Niel;
8. Puurs;
9. Schelle;

10. Temse;
1 1. Waasmunster;
12. Wetteren; en
13. Zwijndrecht

Hun daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij deze oprichtingsakte gevoegd en
maken deel uit van het oprichtingsdossier.

STATUTEN

De oprichtende gemeenten hebben de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende
vereniging "Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark" vastgesteld als
volgt:
TITEL I
AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR
Art. 1.

Rechtsvorm

Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging in de zin van het decreet van 6
5l.
juli 200 1 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als het "decreet") tot
stand gekomen (zulke vereniging hierna in deze statuten aangeduid als de "vereniging") .
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door deze statuten of het decreet, zijn op de
52.
vereniging de bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing die gelden voor
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Gelet op de omstandigheid dat de vereniging een publieke rechtspersoon is, hebben de
53.
verbintenissen van de vereniging geen handelskarakter en is zij geen handelaar, dit ongeacht de
doelstellingen enlof activiteiten van de vereniging. De vereniging is niet onderworpen aan de
wetgeving inzake het gerechtelijke akkoord en het faillissement.
Art. 2.
54.

De

Naam

vereniging

draagt

de

naam

"Intergemeentelijk

Samenwerkingsverband

Art. 3.

Maatschappelijke zetel

5 1. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 2930 Brasschaat, "Kasteel
van Brasschaet", Gemeentepark 5 bus 2.
De maatschappelijke zetel kan bij besluit van de algemene vergadering genomen
52.
overeenkomstig de regels die gelden voor een statutenwijziging overgebracht worden naar een
andere plaats binnen het grondgebied van een deelnemende gemeente in een gebouw dat
haarzelf of een deelnemende gemeente toebehoort.
De vereniging mag naast haar maatschappelijke zetel ook één of meer exploitatiezetels
53.
vestigen.
Art. 4.

Doel

De vereniging heeft tot doel om, in het licht van de niet-bindende oogmerken van het
$1.
Scheldecharter en de daardoor beoogde creatie van een Schelde-Landschapspark binnen een
globale gebiedsvisie, haar deelnemers op hun vraag ondersteunende diensten te verlenen in de
beleidsdomeinen die behoren tot hun gemeentelijke bevoegdheidssfeer. Zij bevordert en
bestendigt in dezelfde context de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en
ontwikkelt en bestendigt de door hen aangebrachte initiatieven op het vlak van grondgebonden
en watergerelateerde projectontwikkeling en gemeentelijk partimoniumbeheer.
De vereniging kan, met inachtneming van de bepalingen van het decreet, haar doel
verwezenlijken in samenwerking met elke andere publieke of private entiteit.
De vereniging mag alle handelingen stellen die verband houden met haar doel.
De vereniging realiseert haar doelstellingen en stelt in dit kader handelingen op zulke
52.
wij ze dat:
1O de deelnemers op de vereniging een toezicht uitoefenen zoals op de eigen diensten, in
het kader waarvan:
a. de deelnemende besturen te allen tijde het volledige kapitaal van de vereniging in
handen moeten hebben;
b. de vereniging onder de voorwaarden en tarieven bepaald door de deelnemers,
verenigd in de algemene vergadering, verplicht zijn om een door één of meerdere
van die deelnemers verstrekte opdracht uit te voeren;
c. de overeenkomstig artikel 1252 op voordracht van een individuele deelnemer
benoemde bestuurder, overeenkomstig artikel 1556 een vetorecht heeft met
betrekking tot de besluiten van de raad van bestuur aangaande projecten die zich
geheel of deels op het grondgebied van zulke gemeentelijke deelnemer situeren
(c.q. de betrokken onderdelen van zulke projecten ingeval van opdeling daarvan
overeenkomstig artikel 1556),
2" de vereniging haar werkzaamheden verricht ten behoeve van haar deelnemers, die
haar beheersen.
Onverminderd de toepasselijke bijzondere wettelijke of decretale bepalingen, kan de
53.
vereniging deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, voor zover het
maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstel
zover de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd.

P

De beslissing daartoe wordt genomen door de algemene vergadering op grond van een
door de raad van bestuur opgemaakt verslag dat het belang van de deelneming aantoont. De
deelneming is onderworpen aan de voorwaarde dat aan de vereniging minstens één mandaat van
bestuurder in de bedoelde rechtspersonen wordt toegekend.
De vertegenwoordigers van de vereniging binnen de bedoelde rechtspersonen brengen
verslag uit in de raad van bestuur.
De eventuele vergoedingen komen toe aan de vereniging. Een uitzondering hierop
vormen de presentiegelden die aan de door of namens de vereniging benoemde bestuurder(s) in
deze rechtspersonen worden toegekend.
De vereniging kan door de Vlaamse regering gemachtigd worden om in eigen naam en
94.
voor eigen rekening over te gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van haar doelstellingen.
De vereniging kan bij gemotiveerd besluit van de raad van bestuur leningen aangaan en
95.
giften of toelagen ontvangen.
Art. 5.

Duur

De vereniging bestaat voor een bepaalde duur van achttien jaar te rekenen vanaf de
91.
datum van haar oprichting.
De duur van de vereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn
92.
die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar, met inachtneming van het hierna bepaalde.
Op verzoek van de gewone meerderheid van het aantal deelnemers en op voorwaarde
bovendien dat dit verzoek gedragen wordt door een drielvierde meerderheid van het aantal
gemeentelijke deelnemers, kan de laatste algemene vergadering die aan het verstrijken van de
duur van de vereniging voorafgaat, beslissen tot de verlenging van de vereniging, volgens de
regels die gelden voor wijzigingen aan de statuten. Uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de
algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur
aan de deelnemers toegezonden.
De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het proces-verbaal van de
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in
de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van een jaar waarin verkiezingen
voor een algehele vernieuwing van de gemeente- en provincieraden worden georganiseerd,
wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken
gemeente- en provincieraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar.
Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd van rechtswege verlengd.
De deelnemers die niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en
houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de
verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende
beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de
door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen
schadevergoeding verschuldigd. De laatste drie leden van artikel 37 van het decreet zijn op hen
van toepassing. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te
delen, worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging zoals voorheen.

TITEL I1
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, TOETREDING, UITTREDING EN
UITSLUITING VAN DEELNEMERS
Art. 6.

Maatschappelijk kapitaal - aandelen

91.
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het maatschappelijk kapitaal van de
vereniging wordt niet geïndexeerd en bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Het vast
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 19.500 (zegge: negentienduizend
vijfhonderd Euro). Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk voor wat het bedoelde vaste
gedeelte overtreft.
Het kapitaal van de vereniging wordt gevormd door de deelnemers van de vereniging,
92.
en bestaat uit aandelen met een nominale waarde van EUR 1.500 elk.
Een deelnemer die bij de vereniging aansluit, onderschrijft één nieuw aandeel en
93.
verricht op die inschrijving een volledige volstorting van het aldus onderschreven aandeel.
Het kapitaal van de vereniging is geplaatst en volledig volgestort door de deelnemers
94.
die, met opgave van het aantal aandelen en nominale waarde daarvan, worden opgesomd in een
aandelenregister dat ter maatschappelijke zetel van de vereniging wordt gehouden en waarvan
een op regelmatige tijdstippen geactualiseerde samenvattende tabel als bijlage bij de statuten
wordt gevoegd.
Wijzigingen van de bedoelde samenvattende tabel als gevolg van toetredingen,
uitsluitingen of individuele besluiten tot stopzetting van de deelname bij verlenging van de
vereniging, worden niet als statutenwijzigingen aangemerkt.
95.

De aandelen van de vereniging zijn onoverdraagbaar.

De aandelen van de vereniging zijn ondeelbaar ten opzichte van de vereniging.
Ingeval van mede-eigendom of vruchtgebruiklnaakte eigendom over één of meer
aandelen van de vereniging, alsook in alle overige gevallen waarin een uitsplitsing van de
rechten met betrekking tot één of meer aandelen van de vereniging plaatsvindt, heeft de raad
van bestuur het recht om de aan de bedoelde aandelen verbonden rechten op te schorten totdat
één enkele persoon is aangeduid die de aan de bedoelde aandelen verbonden rechten zal
uitoefenen ten opzichte van de vereniging.
96.

De deelnemers verbinden zich slechts afzonderlijk. Zij staan voor de verbintenissen van
97.
de vereniging slechts in tot beloop van hun inbreng in het kapitaal van de vereniging.
Art. 7.

Deelnemers

Kunnen deelnemer zijn van de vereniging:

9 1.

de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen;

92.

de gemeenten die het Scheldecharter hebben ondertekend; en

93.

andere gemeenten van het Vlaamse Gewest die een band hebben met, of kunnen
bijdragen tot de ontwikkeling van, de Schelderegio in het algemeen of het door het
Scheldecharter beoogde Schelde-Landschapspark in het bijzonder.

k

U

Art. 8.

Toetreding van deelnemers

Nieuwe deelnemers kunnen tot de vereniging toetreden (i) mits daartoe de aanvaarding
$l.
van de algemene vergadering te hebben bekomen en (ii) met inachtneming van de overige
bepalingen van deze statuten (zoals de verplichting tot inschrijving op een aandeel).
In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de voorwaarden van de toetreding
vast.
De hierboven aangeduide aanvaarding door de algemene vergadering wordt verleend
met inachtneming van de gewone regels inzake quorum en meerderheid. In voorkomend geval
wordt het aandelenregister en de in artikel 654 bedoelde samenvattende tabel onmiddellijk ter
vergadering aangepast.
De toetreding van een gemeente tot de vereniging is afhankelijk van een daartoe
$2.
strekkende beslissing van haar gemeenteraad, genomen op basis van een onderzoek, eventueel
vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.
Toetredingen zijn niet mogelijk in de loop van een jaar waarin verkiezingen voor een
$3.
algehele vernieuwing van de gemeente- en provincieraden worden georganiseerd. Aan een
toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend.
Art. 9.

Uittreding van deelnemers

Tijdens de duur van de vereniging is geen gehele of gedeeltelijke uittreding door de deelnemers
mogelijk.
Art. 10.

Uitsluiting van deelnemers

Een deelnemer kan wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van zijn verbintenissen
$I.
ten opzichte van de vereniging uit de vereniging worden uitgesloten. Zulke uitsluiting kan enkel
worden uitgesproken door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de raad van bestuur van mening zou zijn dat er omstandigheden bestaan die de
$2.
uitsluiting van een deelnemer zouden kunnen rechtvaardigen, brengt hij de betrokken deelnemer
daarvan bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte, met het verzoek zijn opmerkingen
binnen één maand na datum van verzending van het bedoelde aangetekend schrijven schriftelijk
aan de raad van bestuur te willen richten, bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de
voorzitter van de raad van bestuur.
Na de schriftelijke opmerkingen van de betrokken deelnemer te hebben ontvangen, of,
$3.
bij gebreke van dergelijke opmerkingen binnen de in de voorgaande paragraaf bedoelde termijn,
na het verstrijken van zulke termijn, gaat de raad van bestuur over tot de bijeenroeping van een
buitengewone algemene vergadering. De oproeping gaat in voorkomend geval vergezeld van de
schriftelijke opmerkingen van de betrokken deelnemer.
Indien de betrokken deelnemer daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen
$4.
bevat, wordt hij ter algemene vergadering gehoord. De gedurende de bedoelde hoorzitting
geformuleerde standpunten, vragen en antwoorden, worden opgetekend in een proces-verbaal
dat na afloop van de hoorzitting door het bureau van de algemene vergadering wordt
ondertekend.
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit vervolgens met inachtneming van de
$5.
gewone regels inzake quorum en meerderheid, met dien verstande dat voor de berekening van
wordt voorgesteld.

Voor de toepassing van de bedoelde regels inzake quorum en meerderheid, wordt de
beslissing tot uitsluiting van een deelnemer niet gelijkgesteld met een statutenwijziging, zodat
de regels gesteld in artikel 2285 voor het geval de algemene vergadering na een eerste
regelmatige oproeping niet in getal zou zijn, onverkort gelden voor de beraadslaging en
besluitvorming aangaande de uitsluiting van deelnemers conform onderhavig artikel.
In voorkomend geval wordt het aandelenregister en de artikel 694 bedoelde
samenvattende tabel onmiddellijk ter algemene vergadering aangepast.
De beslissing tot uitsluiting wordt met redenen omkleed en wordt, samen met het
$6.
proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, door de voorzitter van de raad van
bestuur bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de betrokken deelnemer.
Art. 11.

Gevolgen van uitsluiting of niet-verlenging van deelneming

De deelnemers die overeenkomstig artikel 552 laatste alinea bij het verstrijken van de
91.
duur van de vereniging hun aansluiting geheel of gedeeltelijk niet wensen te verlengen en
daardoor ophouden deel uit te maken van de vereniging, alsook de deelnemers die
overeenkomstig artikel 10 uit de vereniging worden uitgesloten (zulke deelnemers hierna
telkens aangeduid als de "scheidende deelnemers"), hebben geen recht op de uitkering van de
waarde van hun aandelen overeenkomstig artikel 374 van het wetboek van vennootschappen
(onder voorbehoud van het in $3 bepaalde inzake positieve afsluitingssaldi van
projectrekeningen). De desbetreffende aandelen worden vernietigd.
De scheidende gemeentelijke deelnemers hebben, onverminderd andere dwingende
$2.
bepalingen, in de gevallen bedoeld in paragraaf 1 hierboven een recht van voorkeur op
overneming tegen boekwaarde van (i) de op hun grondgebied gelegen niet-gemeenschappelijke
installaties en (ii) de vaste activa en rechten die zij aan de vereniging hebben overgedragen in
het kader van de voor hen door de vereniging uitgevoerde opdrachten.
In de gevallen bedoeld in $ 1 hierboven worden, na toepassing van het in $2 vermelde
$3.
inzake overname van installaties, activa en rechten, voor ieder van de projecten waar de
desbetreffende scheidende gemeentelijke deelnemer als enige bij betrokken is, de
overeenkomstig artikel 3283 gehouden projectboekhouding en de overeenkomstig artikel 339 1
gehouden projectrekening afgesloten. De desbetreffende scheidende gemeentelijke deelnemer
heeft, behalve in het geval van een uitsluiting overeenkomstig artikel 10 recht op uitkering van
een daarbij
gebeurlijk vastgesteld positief afsluitingssaldo. Een gebeurlijk negatief
afsluitingssaldo blijft ten laste van de vereniging en wordt verhoudingsgewijze omgeslagen naar
de andere projectboekhoudingen en projectrekeningen.
In afwijking van het in de voorgaande alinea bepaalde, komt, in het geval van een
uitsluiting overeenkomstig artikel 10, ook een gebeurlijk positief afsluitingssaldo toe aan de
vereniging, en wordt dit verhoudingsgewijze omgeslagen naar de andere projectboekhoudingen
en projectrekeningen.
Indien de scheidende gemeentelijke deelnemer niet als enige bij een bepaald project
$4.
betrokken is (en er derhalve nog één of meer andere, niet-scheidende gemeentelijke deelnemers
bij het project betrokken zijn), wordt, in de gevallen bedoeld in $1 hierboven, het desbetreffende
project zonder de scheidende gemeentelijke deelnemer voortgezet, na toepassing van het in $2
vermelde inzake overname van installaties, activa en rechten, en met inachtneming van de
wijzigingen die desgevallend uit een gebeurlijke heroriëntering van het desbetreffende project
voortvloeien. Er wordt niet overgegaan tot afsluiting van de betrokken projectboekhouding en
projectrekening, en de scheidende gemeentelijke deelnemer heeft geen recht op enige uitkering
in dat verband.
Van het bepaalde in de voorgaande alinea wordt afgeweken indien de andere bij het
project betrokken (niet-scheidende) gemeentelijke deelnemer(s) (ingeval er meer dan één zulke
niet-scheidende deelnemers zijn: bij eenparigheid) beslissen om het project niet voort te zetten.

In dat geval wordt het project stopgezet, worden de betrokken projectboekhouding en
projectrekening afgesloten, en wordt er ten opzichte van alle bij het project betrokken
deelnemers (zowel de scheidende als de niet-scheidende) mutatis mutandis gehandeld
overeenkomstig het in 93 bepaalde (waarbij de uitkeringen plaatsvinden in een bij de aanvang
van het project tussen de betrokken deelnemers en de vereniging overeen te komen verhouding,
en bij gebreke van dergelijke overeenkomst, in een door de raad van bestuur vastgestelde
verhouding).

TITEL In
RAAD VAN BESTUUR
Art. 12.

Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden bij geheime
91.
stemming door de algemene vergadering worden benoemd zoals in onderhavig artikel
uiteengezet.
Iedere deelnemer van de vereniging heeft het recht om één bestuurder voor te dragen ter
92.
benoeming door de algemene vergadering, met inachtneming van het navolgende:
a. Voor de deelnemende gemeenten vindt de voordracht plaats door de gemeenteraad
onder leden van de gemeenteraad of het college van burgemeesters en schepenen van
de betrokken deelnemer. De gemeenteraad kan ook andere personen voordragen van
wie de deskundigheid met betrekking tot de doelstellingen enlof activiteiten van de
vereniging manifest aantoonbaar is, met dien verstande dat zulke voordracht
uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden: in dat geval is de onverenigbaarheid van
het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten
bestuur, zoals voorzien in artikel 48 van het decreet, niet van toepassing.
b. Voor de deelnemende provincies vindt de voordracht plaats door de provincieraad
onder de leden van de provincieraad of de bestendige deputatie van de betrokken
provincie. De provincieraad kan ook andere personen voordragen van wie de
deskundigheid met betrekking tot de doelstellingen enlof activiteiten van de
vereniging manifest aantoonbaar is, met dien verstande dat zulke voordracht
uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden.
c. De voordrachten dienen uiterlijk acht dagen vóór de dag waarop de algemene
vergadering tot de benoeming van de bestuurders overgaat bij de voorzitter van de
raad van bestuur ingediend te worden. Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt
benoemd, doet de betrokken deelnemer een andere voordracht. De nieuwe kandidaat
woont de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij tot de
eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.
d. Het aantal bestuurders dat op voordracht van de andere dan de gemeentelijke
deelnemers wordt benoemd, mag nooit meer bedragen dan één vierde van het aantal
op voordracht van de gemeentelijke deelnemers benoemde bestuurders.
Onder voorbehoud van het in 9 5 hierna bepaalde, heeft het mandaat van bestuurder een
54.
termijn van 6 jaar en is het onbeperkt hernieuwbaar. Het einde van de termijn van een
bestuurdersmandaat wordt vastgesteld in functie van de gewone algemene vergadering van de
vereniging. Bij de benoeming van een bestuurder wordt bepaald dat diens mandaat een einde
neemt op het einde van de gewone algemene vergadering die plaatsheeft in het zesde jaar na het
jaar van de benoeming.

1

Een bestuurdersmandaat kan op verzoek van de deelnemer die gerechtigd was om de
55.
oorspronkelijke voordracht te verrichten, te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, op voorwaarde dat onmiddellijk in diens vervanging wordt voorzien. De voordracht
ter benoeming van een vervanger voor een bestuurder wordt mutatis mutandis overeenkomstig
het in 52 hierboven bepaalde verricht.
Wanneer een plaats van bestuurder vroegtijdig openvalt tengevolge van overlijden of
vrijwillig ontslag, heeft de deelnemer die gerechtigd was om de oorspronkelijke voordracht te
verrichten het recht om, mutatis mutandis overeenkomstig het in 52 hierboven bepaalde, een
kandidaat voor te dragen om in de vervanging te voorzien. Ondertussen zal de raad van bestuur
geldig samengesteld zijn uit zijn resterende leden; de reeds voorgedragen nieuwe kandidaat
woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende
algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.
De bestuurder die overeenkomstig deze 55 ter vervanging van een andere bestuurder
wordt benoemd, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
Geen van de bestuurders kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen, noch
56.
mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende
of opdrachthoudende verenigingen in de zin van het decreet. Onverminderd andere wettelijke of
decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de vereniging in de zin van het
decreet, gelden de onverenigbaarheden tussen het mandaat van bestuurder en de ambten,
functies, mandaten en hoedanigheden die werden opgenomen in het decreet.
Wanneer ten aanzien van een bestuurder een situatie van onverenigbaarheid ontstaat zal
die van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn en niet verder zijn functie mogen waarnemen,
ook al is nog niet in zijn vervanging voorzien. Er zal ten aanzien van de aldus vacante
bestuursfunctie gehandeld worden naar analogie met de situatie van een overlijden van een
bestuurder.
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan worden deelgenomen door ten
57.
hoogste twee rechtstreeks door verschillende deelnemers aangeduide afgevaardigden die lid zijn
met raadgevende stem. De gemeenteraden van de deelnemers kunnen daartoe bij het begin van
de legislatuur één van hun leden aanwijzen, die verkozen is op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de betrokken deelnemer.
Er zijn per legislatuur twee mandaatperiodes met een duur van drie jaar voorzien. De
algemene vergadering bepaalt de rangorde van de aangeduide gemeenteraadsleden conform
volgende criteria en dit in volgorde van afnemend belang:
één gemeenteraadslid aangeduid door een gemeente uit de Provincie Antwerpen
en één gemeenteraadslid aangeduid door een Gemeente uit de Provincie OostVlaanderen;
het aantal projecten van de vereniging waar de aanduidende deelnemers bij
betrokken zijn; en
de omvang van de bevolking van de aanduidende deelnemer, aan de hand van
de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers.
Indien het aantal deelnemers dat van dit recht gebruik maakt, ten hoogste twee bedraagt,
neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus
aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur
bij en dit voor de volledige duur van de legislatuur.
Indien het aantal deelnemers dat van dit recht tot aanwijzing van afgevaardigden met
raadgevende stem gebruik maakt groter is dan twee, dan bepaalt de algemene vergadering,
conform de hiervoor vermelde criteria, de rangorde van de gemeenteraadsleden, met aanduiding
van welke drie gemeenteraadsleden tijdens de eerste inandaatperiode de zittingen van de raad
van bestuur met raadgevende stem bijwonen en welke gemeenteraadsleden tijdens de tweede
mandaatperiode de zittingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bijwonen.

Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande alinea's aangeduid
lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur van het desbetreffende mandaat,
wordt onderzocht of nog kandidaten beschikbaar zijn op de rangorde waarvan hiervoor sprake.
Alsdan neemt de hoogst gerangschikte beschikbare kandidaat het mandaat verder waar. Bij
gebreke daaraan, heeft de deelnemer die de oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht
onmiddellijk in diens vervanging te voorzien bij een gemeenteraadsbeslissing. Hiertoe kunnen
de deelnemers samen met de voordracht van een effectieve kandidaat, meteen een
plaatsvervanger aanduiden. Het aldus aangeduide lid wordt opgenomen in de eerstvolgende
bijeenkomst van de raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
Deze afgevaardigden met raadgevende stem behouden hun mandaat zolang zij zowel
aan de aanduidingsvoorwaarden als aan de statutair bepaalde voorwaarden voldoen.
De raad van bestuur benoemt een in zijn midden zetelend lid dat gemeenteraadslid,
§S.
burgemeester of schepen is van een deelnemer, tot voorzitter.
De raad van bestuur benoemt twee van de in zijn midden zetelende leden die
gemeenteraadslid, burgemeester of schepen van een deelnemer zijn, tot ondervoorzitter.
Tevens benoemt de raad van bestuur een van de in zijn midden zetelende leden tot
secretaris.
Deze mandaten zijn, behoudens ontslag door de mandataris of herroeping door de raad
van bestuur, van rechtswege van eenzelfde duur als het mandaat van bestuurder zelc en
hernieuwbaar. Indien voortijdig moet worden voorzien in de opvolging van de voorzitter, van
een van de ondervoorzitters of van de secretaris, is de duur van het mandaat van de
nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat van degene in wiens
plaats hij treedt.
Art. 13.

Bevoegdheden

Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten, heeft de raad van bestuur de ineest
uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vereniging, uitgezonderd diegene welke uitdrukkelijk door
het decreet, het wetboek van vennootschappen of de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Art. 14.

Oproeping

l.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van zijn voorzitter telkens wanneer het
belang van de vereniging dit vereist, dit onder meer met inachtneming van het bepaalde in
artikel 25
§2.
Regelmatige vergadering van de raad van bestuur vinden ieder kwartaal plaats volgens
een door de raad van bestuur vastgesteld schema.
De voorzitter is verplicht om de raad van bestuur bijeen te roepen binnen de 5
werkdagen na het daartoe strekkende verzoek, wanneer minstens één bestuurder daar schriftelijk
en met opgave van de te behandelen agendapunten om verzoekt; het staat de voorzitter vrij om
andere agendapunten toe te voegen en de volgorde van de behandeling van de agendapunten te
bepalen. Indien de voorzitter niet binnen de voornoemde termijn tot de oproeping is overgegaan,
zallmllen de bestuurder(s) het verzoek tot oproeping aan de voorzitter hebben gericht, zelf
gerechtigd zijn om de raad van bestuur bijeen te roepen.
Elke bijeenroeping tot een vergadering van de raad van bestuur moet ten laatste 5
§2.
werkdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd en zal plaats, datum en uur en
de agenda van de vergadering vermelden. Wijzigingen aan de agenda moeten ten laatste 2
werkdagen vóór de datum van de vergadering worden meegedeeld. Onderwerpen die niet op de
agenda vermeld werden, kunnen, behalve in geval van spoedeisendheid, slechts behandeld

Als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet het bewijs van een
53.
regelmatige of voldoende uitnodiging niet geleverd worden en kan er geldig beraadslaagd en
beslist worden over alle punten waarover alle bestuurders het eens zijn, op voorwaarde dat de
gevolmachtigde bestuurder(s) door de volmachtgevende bestuurder(s) gemachtigd werd(en) om
over de voorgestelde agendapunten te beraadslagen en te stemmen.
Onverminderd de stilzwijgende afstand die ondubbelzinnig blijkt, kan een bestuurder
bovendien, voor of na de vergadering waarop de uitnodiging betrekking heeft, steeds expliciet
verzaken aan elke onregelmatigheid in verband met de uitnodiging, door middel van een
schriftelijke verklaring die aan de notulen van de betrokken vergadering wordt gehecht.
Art. 15.

Beraadslaging

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van
l
de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter (indien er verscheidene
ondervoorzitters aanwezig zijn, in volgorde van ouderdom), of bij hun afwezigheid door de
oudste of aanvaardende bestuurder die gemeenteraadslid, burgemeester of schepen is van een
deelnemer.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
52.
aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van de op voordracht van de
deelnemende gemeenten benoemde bestuurders. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum na
een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan de raad van bestuur na een tweede
regelmatige bijeenroeping zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum rechtsgeldig
beraadslagen over de punten die een tweede maal op de agenda werden geplaatst en die geen
wijzigingen van de statuten betreffen.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan middels een schriftelijk, gehandtekend en
53.
gedagtekend document een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen, verstaan blijvend dat een volmacht vanwege een op voordracht van de
Provincieraad benoemde bestuurder slechts kan verleend worden aan een andere op voordracht
van de Provincieraad benoemde bestuurder, een volmacht vanwege een op voordracht van een
gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder slechts kan verleend worden aan een andere op
voordracht van een gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder. Deze volmacht geldt slechts
voor één vergadering. Iedere aanwezige bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen. De volmachten dienen vóór de aanvang van de vergadering aan de
voorzitter van de raad van bestuur bezorgd te worden.
54.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

55.

Iedere bestuurder beschikt over één ( l ) stem.

Onder voorbehoud van het bepaalde in alinea 2 hierna, worden de besluiten van de raad
56.
van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen buiten
beschouwing worden gelaten bij de berekening van de meerderheidsvereiste: de vereiste
meerderheid moet bereikt zijn zowel globaal als in de groep van de op voordracht van de
deelnemende gemeenten benoemde bestuurders. Ingeval van staking van stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
Onverminderd het bepaalde in de alinea 1 hierboven, heeft de overeenkomstig artikel
1252 op voordracht van een individuele gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder, een
vetorecht met betrekking tot de besluiten van de raad van bestuur aangaande projecten die zich
geheel of deels op het grondgebied van zulke gemeentelijke deelnemer situeren. De projecten
die zich op het grondgebied van verschillende gemeentelijke deelnemers situeren, kunnen voor
de toepassing van het voorgaande in onderling overleg tussen betrokken gemeenten en de
vereniging worden opgedeeld in verschillende onderdelen in functie van de betrokkenheid van

op voordracht van een individuele gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder uitsluitend
betrekking op de onderdelen van de bedoelde projecten waar de gemeente in kwestie bij
betrokken is.
In uitzonderlijke gevallen die niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, wanneer
$7.
de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de
verrichtingen en besluiten van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord tussen de
bestuurders worden genomen, mits hun handgeschreven en ondertekende instemmingen aan de
notulen worden toegevoegd.
De raad van bestuur kan ieder van de personeelsleden van de vereniging uitnodigen om
$8.
met raadgevende stem de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen.
De beraadslagingen en besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen,
$9.
die worden opgetekend door de secretaris en na goedkeuring door de raad van bestuur worden
ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die dit wensen. De notulen zijn
voldoende gedetailleerd en bevatten het stemgedrag van de individuele leden.
De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register dat wordt bewaard in de
maatschappelijke zetel van de vereniging.
De notulen worden binnen de dertig dagen na de vergadering toegestuurd aan de
bestuurders en de regeringscommissaris.
De notulen en alle documenten waar in deze notulen naar verwezen wordt, liggen ter
inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemers. De verplichtingen en
uitzonderingen inzake openbaarheid van bestuur zijn toepasselijk op dit inzagerecht.
$ l O.
De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden
overgelegd of aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de voorzitter of een daartoe
aangewezen bestuurder.
$ 11. De raad van bestuur stelt, in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, de
nadere modaliteiten van zijn werking vast in een huishoudelijk reglement dat bij deze statuten
wordt gevoegd en dat kan gewijzigd worden bij een eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur.
Art. 16.

Werking

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.
$ l.
Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die
hen is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de
normale uitoefening van hun bestuur.
De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering
$2.
van, naargelang het geval, de gemeenteraad of de provincieraad die hen heefi voorgedragen,
verslag uit over de uitoefening van hun mandaat, en zij verstrekken toelichting bij het beleid van
de vereniging. In de gemeenten of de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of
waarvan de voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de
toelichting verstrekt door de voorzitter van de raad van bestuur of door een door de voorzitter
daartoe gemachtigde bestuurder.
$3.

Een bestuurder mag niet:
- aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de
vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben: dit verbod strekt niet
verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de

1 1

-

rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de
vereniging zijn gesloten;
als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de
vereniging, of in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging pleiten, raad
geven of optreden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt; enlof
optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere volmachten verlenen aan één of meer van
54.
zijn leden of aan derden. Deze volmachten kunnen worden verleend voor bepaalde of voor
onbepaalde duur, zijn in ieder geval herroepelijk en hun bestaan laat het recht van de raad van
bestuur onverlet om de aldus in de machtiging begrepen bevoegdheden op ieder ogenblik zelf
uit te oefenen.
Om hun bevoegdheden uit te oefenen kunnen de bestuurders te allen tijde via de
55.
voorzitter van de raad van bestuur alle documenten en geschriften van de vereniging inzien. De
voorzitter kan van alle personeelsleden van de vereniging alle inlichtingen en alle verificaties
vorderen die de raad van bestuur of een lid daarvan nodig acht voor de uitoefening van zijn
bevoegdheden.

TITEL IV
DIRECTIECOMITE - ADVIESCOMITES
Art. 17.

Directiecomité

Het dagelijks bestuur van de vereniging kan door de raad van bestuur worden
l
toevertrouwd aan een directiecomité, dat in voorkomend geval tevens belast is met de
voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur.
Met betrekking tot het overeenkomstig 5 1 gebeurlijk ingerichte directiecomité geldt het
52.
volgende:
1.

De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur uit
diens midden. Het totale aantal leden van het directiecomité wordt bepaald door de
raad van bestuur, en bedraagt ten hoogste één derde van dat van de raad van
bestuur. De meerderheid komt toe aan de leden die op voordracht van de
deelnemende gemeenten zijn benoemd.

2.

Een of meer leden van het leidinggevend personeel van de vereniging kunnen met
raadgevende stem zitting hebben in het directiecomité; hun aanwezigheid
beïnvloedt het aantal leden van het directiecomité niet.

3.

Indien door het directiecomité wordt beraadslaagd over een aangelegenheid die een
project betreft dat zich geheel of deels op het grondgebied van een gemeentelijke
deelnemer van de vereniging situeert, en de op voordracht van de betrokken
gemeente benoemde bestuurder geen lid is van het directiecomité, heeft de
bedoelde bestuurder het recht om met raadgevende stem deel te nemen aan de
bedoelde vergadering van het directiecomité. Diens aanwezigheid beïnvloedt het
aantal leden van het directiecomité niet.

4.

De voorzitter van de raad van bestuur is van rechtswege lid van het directiecomité,
en vervult ook binnen het directiecomité de functie van voorzitter.

5.

Ieder lid van het directiecomité heeft één stem.
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6.

Het directiecomité kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van zijn leden die
werden benoemd onder de op voordracht van de deelnemende gemeenten
benoemde bestuurders. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum na een eerste
regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan het dùectiecomité na een tweede
regelmatige bijeenroeping zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum
rechtsgeldig beraadslagen over de punten die een tweede maal op de agenda
werden geplaatst.

7.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, waarbij onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten bij de
berekening van de meerderheidsvereiste: de vereiste meerderheid moet bereikt zijn
zowel globaal als in de groep van leden van het directiecomité die werden
benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de gemeenten. Ingeval
van staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De nadere regels inzake samenstelling en werking van het overeenkomstig 91 gebeurlijk
95.
ingerichte directiecomité worden vastgesteld door de raad van bestuur.
Art. 18.

Adviescomités

In het licht van het uitgebreide geografische werkingsgebied van de vereniging, kunnen
91.
overeenkomstig artikel 5 5 van het decreet adviescomités worden opgericht. De oprichting van
adviescomité geschiedt bij besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van de
raad van bestuur.
De leden van die adviescomités worden benoemd door de algemene vergadering op
92.
voordracht van de deelnemers. De leden van de adviescomités kunnen vertegenwoordigers van
belanghebbende derden als leden met stemrecht coöpteren.
De nadere regels inzake samenstelling, voorzitterschap, werking en de bevoegdheden
van een adviescomité worden op voorstel van de raad van bestuur vastgesteld door de algemene
vergadering.
TITEL V
ALGEMENE VERGADERING

Art. 19.

Samenstelling

De algemene vergadering van de vereniging is samengesteld uit de deelnemers van de
91.
vereniging, die worden vertegenwoordigd door hun afgevaardigden.
De provincieraden van de deelnemende provincies duiden elk één afgevaardigde aan uit
hun leden.
De gemeenteraden van de gemeentelijke deelnemers duiden elk minstens één
afgevaardigde aan uit hun leden. Een deelnemer kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per
volle schijf van twintig procent van respectievelijk zijn bevolkingscijfer in verhouding tot het
totale bevolkingscijfer van alle deelnemers van de vereniging, en zijn kapitaalinbreng in
verhouding tot het totale maatschappelijk kapitaal van de vereniging. De oproeping voor de
algemene vergadering vermeldt in dit opzicht voor iedere deelnemer de daartoe benodigde
cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de
laatste goedgekeurde jaarrekening.
De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde(n)
wordt herhaald voor iedere algemene vergadering.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van afgevaardigde op de algemene
vergadering en dat van lid van een van de andere organen van de vereniging. Onverminderd
andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in de
vereniging in de zin van het decreet, gelden de onverenigbaarheden tussen het mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en de ambten, functies, mandaten en
hoedanigheden die werden opgenomen in het decreet.

$2. De bestuurders en de commissaris(sen) van de vereniging, zijn gerechtigd om met
raadgevende stem deel te nemen aan de algemene vergaderingen.
Art. 20.

Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft uitsluitend de bevoegdheden die haar in het decreet en het
wetboek van vennootschappen worden voorbehouden.

Art. 21.

Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de vereniging (hierna "jaarvergadering") wordt
$ 1.
ieder jaar gehouden tijdens de maand juni om te beraadslagen aangaande de jaarrekening over
het voorbije boekjaar, de bijhorende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris(sen),
en de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te vcrlenen kwijting.
Een buitengewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden tijdens de maand
$2.
december om te beraadslagen aangaande de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en
de begroting voor het volgende boekjaar.
$3.
Voorts mogen buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen
bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist.

worden

$4.
De raad van bestuur en de commissaris(sen) mogen de algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepcn binnen drie weken na het
daartoe strekkende verzoek, wanneer deelnemers die twintig procent (20 %) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen daar bij aangetekende brief met opgave van de te
behandelen agendapunten om verzoeken. Het staat de raad van bestuur, of in voorkomend geval
de commissaris(sen), vrij om andere agendapunten toe te voegen en de volgorde van de
behandeling van de agendapunten te bepalen.

$5.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering vermelden de agenda, zijn
vergezeld van alle passende documenten en worden uiterlijk dertig kalenderdagen vóór de
vergadering bij een ter post aangetekend schrijven door de voorzitter van de raad van bestuur
verzonden aan het college van burgemeester en schepenen van de deelnemers. De
bijeenroepingen worden tevens verzonden aan de leden van de raad van bestuur, de
commissaris(sen) van de vereniging en de regeringscommissaris.
In dit opzicht worden de jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en dat van de
commissaris(sen), alsook alle andere passende documenten, zoals de overeenkomstig artikel
3351 opgestelde individuele projectrekeningen, bij de bijeenroeping van de jaarvergadering
gevoegd.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op de
$6.
plaats die in de bijeenroepingsbrieven wordt aangeduid.

Art. 22.

Beraadslaging

9 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur,
of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter (indien er verscheidene ondervoorzitters
aanwezig zijn, in volgorde van ouderdom), of bij hun afwezigheid door de oudste of
aanvaardende bestuurder die gemeenteraadslid, burgemeester of schepen is van een deelnemer.
Het bureau van de algemene vergadering is naast de voorzitter van de algemene
92.
vergadering verder samengesteld uit de secretaris van de raad van bestuur (of een door de
voorzitter van de algemene vergadering aangeduide secretaris) en twee door de voorzitter van
de algemene vergadering aangeduide aanwezige leden van de raad van bestuur. In geval van
stemming worden aan het bureau twee afgevaardigden van de deelnemers als stemopnemers
toegevoegd.

93.

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Iedere deelnemer van de vereniging beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen in de
94.
vereniging aanhoudt, met dien verstande dat de deelnemende gemeenten steeds over de
meerderheid van de stemmen beschikken en geen deelnemer kan beschikken over een aantal
stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair bepaalde stemmen, en dat in
voorkomend geval het stemmenaantal van de deelnemer die zulke drempel overschrijdt, tijdens
de algemene vergadering automatisch zal worden gereduceerd teneinde aan het voorgaande te
voldoen. De herleidingen van het stemmenaantal van de niet-gemeentelijke deelnemers waar in
dat verband toe wordt overgegaan, vinden op proportionele wijze plaats op basis van het aantal
aandelen dat de niet-gemeentelijke deelnemers respectievelijk aanhouden.
Onverminderd strengere bepalingen in het decreet, het wetboek van vennootschappen of
95.
deze statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen indien de aanwezige
afgevaardigden van de deelnemers ten minste de gewone meerderheid van de stemrechten
vertegenwoordigen, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten. Indien het
vereiste aanwezigheidsquorum na een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan de
algemene vergadering na een tweede regelmatige bijeenroeping zonder inachtneming van een
aanwezigheidsquorum rechtsgeldig beraadslagen over de punten die een tweede maal op de
agenda werden geplaatst en die geen wijzigingen van de statuten betreffen.
Onverminderd strengere bepalingen in het decreet, het wetboek van vennootschappen of
96.
deze statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten voor
de berekening van de meerderheidsvereiste: de vereiste meerderheid moet bereikt zijn zowel
globaal als in de groep van de gemeenten. Ingeval van staking van stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, wordt, indien bij de benoeming
97.
van door de algemene vergadering te benoemen kandidaten de vereiste meerderheid bij de
eerste stemming niet wordt behaald, per te verrichten benoeming opnieuw gestemd met
betrekking tot de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben
behaald. Bij staking van stemmen heeft de oudste kandidaat de voorkeur.
De geheime stemming vindt van rechtswege plaats met betrekking tot personen, zoals
98.
voor benoemingen en herroepingen. In de overige gevallen is geheime stemming verplicht
indien minstens één vijfde van de ter vergadering vertegenwoordigde deelnemers hierom
verzoeken.
Elke algemene vergadering, zij het de gewone of de buitengewone, mag tijdens de
99.
zitting éénmaal drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur, zelfs indien er niet

wordt beraadslaagd over de jaarrekening. Een dergelijk uitstel doet alle reeds genomen
beslissingen vervallen. Een tweede algemene vergadering zal beraadslagen en beslissen over
dezelfde agenda.
1 0 De beraadslagingen van de algemene vergadering worden door de secretaris van
algemene vergadering vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door het bureau van
algemene vergadering en door de deelnemers die dit wensen.
De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register dat wordt bewaard in
maatschappelijke zetel van de vereniging.
De notulen worden binnen de dertig dagen na de vergadering toegestuurd aan
deelnemers, de bestuurders en de regeringscommissaris.
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5 11. De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden
overgelegd of aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of een daartoe aangewezen bestuurder.
1 2 De algemene vergadering stelt, in overeenstemming met de bepalingen van deze
statuten, de nadere modaliteiten van haar werking vast in een huishoudelijk reglement dat bij
deze statuten wordt gevoegd en dat kan gewijzigd worden bij een eenvoudige beslissing van de
algemene vergadering.

Art. 23.

Wijziging van de statuten

l .
Wanneer er door de algemene vergadering beraadslaagd dient te worden over
wijzigingen aan de statuten, vermelden de bijeenroepingen de agenda en gaan deze vergezeld
van een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp van de voorgenomen statutenwijziging en
van alle overige passende documenten. Dit ontwerp van statutenwijziging wordt uiterlijk
negentig kalenderdagen vóór de algemene vergadering die de statutenwijziging moet
beoordelen, bij een ter post aangetekend schrijven door de voorzitter van de raad van bestuur
verzonden aan het college van burgemeester en schepenen van de deelnemers, de leden van de
raad van bestuur, de commissaris(sen) van de vereniging en de regeringscommissaris.
De beslissingen terzake van de bevoegde organen van de deelnemers bepalen het
mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het
proces-verbaal van de bedoelde algemene vergadering gevoegd. De deelnemers die nalaten
binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te
onthouden: die onthouding bepaalt het mandaat van hun afgevaardigde(n) op de algemene
vergadering.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop
52.
van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeente- en
provincieraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire
verplichting.
De wijzigingen aan de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene
53.
vergadering.
54.
De door artikel 2255 voorziene mogelijkheid om, indien het vereiste
aanwezigheidsquorum na een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, na een tweede
regelmatige bijeenroeping rechtsgeldig te beraadslagen over de punten die een tweede maal op
de agenda worden geplaatst zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum, geldt niet
wanneer er beraadslaagd dient te worden over wijzigingen aan de statuten.

globaal als in de groep van de gemeentelijke deelnemers, en op voorwaarde dat een gewone
meerderheid van de gemeentelijke deelnemers haar instemming met de wijziging heeft betuigd.
De notulen van de beraadslagingen van de algemene vergadering houdende wijziging
56.
van de statuten worden, samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van
de deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun dagtekening aan de
toezichthoudende overheid verstuurd.
Statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de
Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring.
Aan statutenwijzigingen kan geen terugwerkende kracht verbonden worden die verder
reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen
heeft aangebracht.
De statutenwijzigingen worden integraal bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
57.
Staatsblad en ter inzage van eenieder gelijktijdig neergelegd in de maatschappelijke zetel van de
vereniging en bij de toezichthoudende overheid.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de
maatschappelijke zetel van de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in het
gemeentehuis van elke deelnemer, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst
door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de
goedkeuringstermijn van de toezichthoudende overheid.

TITEL V1
WERKING
Art. 24.

Vertegenwoordiging van de vereniging

5 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
optredend als college, wordt de vereniging ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden,
zowel in rechte als daarbuiten, bij alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een publiek ambtsbekleder of van een notaris vereist is, door het optreden van:
1. hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, in alle gevallen;
2. hetzij, wat betreft de projecten waar een bepaalde deelnemer bij betrokken is (c.q.
de betrokken onderdelen van zulke projecten ingeval van opdeling daarvan
overeenkomstig artikel 15$6), door de bestuurder die overeenkomstig artikel 1252
op voordracht van zulke deelnemer is benoemd.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
$2. De vereniging wordt tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, optredend
binnen de perken van hun mandaat.
De vereniging wordt in haar hoedanigheid van deelnemer aan rechtspersonen waar zij
53.
aan deelneemt, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 24.
De door de vereniging voor te dragen leden van de bestuursorganen van rechtspersonen
waar de vereniging aan deelneemt, zullen door de raad van bestuur van de vereniging uit diens
midden worden aangeduid.
De raad van bestuur van de vereniging zal, voorafgaand aan de bijeenkomsten van de in
de voorgaande alinea van deze 53 bedoelde bestuursorganen, zelf beraadslagen teneinde het
standpunt te bepalen dat aldaar zal worden ingenomen door de bestuurders van de vereniging
die lid zijn van de in de voorgaande alinea van deze 53 bedoelde bestuursorganen.
In afwijking van het in de voorgaande alinea van deze 53 bepaalde, kan de raad van
bestuur van de vereniging de betrokken bestuurders machtigen om, onder hen, een afzonderlijke
voorvergadering te houden ter bepaling van het doo hen in de in de tweede alinea van deze 53
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bedoelde bestuursorganen in te nemen standpunt, zonder dat daar een bijeenkomst van de raad
van bestuur van de vereniging voor vereist is: de raad van bestuur van de vereniging bepaalt in
voorkomend geval de modaliteiten van zulke machtiging en de regels die door de betrokken
bestuurders in acht genomen dienen te worden bij zulke afzonderlijke voorvergadering.

Art. 25.

Tekorten

Onverminderd artikel 68 van het decreet, zal de raad van bestuur, indien er geen subsidies
zouden worden toegekend aan de vereniging en de door de vereniging gerealiseerde
projectopbrengsten onvoldoende zouden zijn om haar werkingskosten te dekken, de nodige
maatregelen nemen om het alsdan bestaande gebeurlijke tekort weg te werken.

Art. 26.

Vergoedingen

l .
De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de
toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het presentiegeld en de
andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging kunnen
worden toegekend.
Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije
$2.
boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de
deelnemers worden bezorgd in het kader van de jaarvergadering.

Art. 27.

Personeelsstatuut

5 1. De raad van bestuur stelt na onderhandelingen conform de toepasselijke wettelijke enlof
decretale voorschriften, een administratief en geldelijk statuut op, met inachtneming van de
beginselen van behoorlijk bestuur, en in voorkomend geval, een arbeidsreglement conform de
wettelijke bepalingen die gelden voor het contractuele personeel.
Het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement worden meegedeeld aan
$2.
alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid. De raad van bestuur is, met inachtneming
van het voorgaande, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat betrekking
heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement, in het
kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.

Art. 28.

Evaluatierapport

De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering die plaatsvindt in de loop van het eerste
werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeente- en
provincieraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de
vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een
gemotiveerd voorstel de vereniging vervroegd te ontbinden met inachtneming van de rechten
van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum
van de bedoelde jaarvergadering en zij bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

Art. 29.

Ontslag van mandatarissen

Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar
$1.
mandaat, in welk geval in hun vervanging wordt voorzien overeenkomstig onderhavige statuten.
Het bepaalde in $ 1 hierboven lijdt uitzondering in geval van algehele vernieuwing van
$2.
de gemeente- en provincieraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar
volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij
tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de
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gemeenteraden van de deelnemers en de provincieraden van de deelnemende provincies reeds in
hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben.
Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de
eerstvolgende jaarvergadering, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het
voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen
overeenkomstig artikel 16 $ 1. De raad van bestuur gaat bij zijn eerstvolgende vergadering na
zijn hersamenstelling overeenkomstig de voorgaande alinea, over tot de hersamenstelling van
het gebeurlijk ingerichte directiecomité.

TITEL V11
TOEZICHT EN CONTROLE
Art. 30.

Administratief toezicht

De vereniging is onderworpen aan een administratief toezicht zoals bepaald in het decreet.
Art. 31.

Financieel toezicht

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid,
l .
vanuit het oogpunt van de wet, het decreet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een of meer commissaris(sen), benoemd door de
algemene vergadering uit de leden, natuurlijke of rechtspersonen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt
en bevoegdheid regelen.
De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
$2.
jaar. Op straf van een schadevergoeding kan hij (kunnen zij) tijdens zijn (hun) opdracht alleen
om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag
(mogen) de commissaris(sen) geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van
zijn (hun) verslag bij de jaarrekening, en nadat hij (zij) de algemene vergadering schriftelijk
heeft ingelicht van de beweegredenen van zijn (hun) ontslag.
$3.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris(sen) vast.

De commissaris(sen) heeft (hebben) de rechten, bevoegdheden en actiemiddelen zoals
$4.
voorzien in het wetboek van vennootschappen.

TITEL IIX
BOEKHOUDING, WINSTBESTEMMING EN RESERVES
Art. 32.

Boekhouding

Onverminderd de bepalingen van het decreet, wordt de boekhouding van de vereniging
$l.
gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen.
$2.

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

$3.
Naast een globale boekhouding wordt door de vereniging een afzonderlijke
boekhouding gevoerd voor ieder van de projecten waar de vereniging bij betrokken is.
$4.
De verschillende projecten waar de vereniging
verhoudingsgewijze bij tot de dekking van de
werkingskosten van de vereniging. Aldus wordt in de
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een individueel project bijgehouden boekhouding (zoals mede gereflecteerd in een individuele
resultatenrekening), naast de eigen kosten en opbrengsten, als kosten tevens het aandeel van het
betrokken project in de algemene werkingskosten van de vereniging opgenomen.
Art. 33.

Rekeningen en aanverwante zaken

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en gaat de raad van
l .
bestuur over tot het opstellen van een inventaris, een jaarverslag en een jaarrekening, alsook van
afzonderlijke rekeningen voor ieder van de projecten waar de vereniging bij betrokken is. Ten
laatste twee maanden vóór de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur alle stukken aan
de commissaris(sen) met het oog op de voorbereiding van zijn (hun) verslag.
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en
92.
behandelt de jaarrekening. Naast de jaarrekening worden ook de overeenkomstig 9 1 hierboven
opgestelde afzonderlijke projectrekeningen aan de jaarvergadering voorgelegd.
Na de goedkeuring van het jaarverslag en de rekeningen overeenkomstig 92 hierboven,
93.
beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en de
commissaris(sen) te verlenen kwijting.
94.
De jaarrekening wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar
goedkeuring door de algemene vergadering, door de raad van bestuur neergelegd bij de
Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen is aan het administratief
toezicht. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op
de hoogte gebracht van het verstrijken van de goedkeuringstermijn van het administratief
toezicht.
Art. 34.

Bestemming van het resultaat

Het resultaat van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen
91.
terzake.
Onverminderd de berekening en bestemming van het resultaat voor de vereniging in
92
haar geheel op basis van haar jaarrekening, vindt er, op basis van de individuele
projectrekeningen, een afzonderlijke berekening en bestemming van het resultaat plaats voor
ieder van de projecten waar de vereniging bij betrokken is. In dat verband wordt, mede ook met
inachtneming van de toepasselijke dwingende wettelijke en decretale bepalingen ter zake (zoals
bijvoorbeeld met betrekking tot de vorming van een wettelijke reserve voor de vereniging), als
volgt gehandeld:
1.

De gebeurlijke nettowinst wordt niet uitgekeerd, maar per project binnen de daaraan
gekoppelde projectrekening toegevoegd aan de reserves. De overeenkomstig het
voorgaande voor een bepaald project binnen de daaraan gekoppelde projectrekening
gereserveerde winst, zal bij afsluiting van dat project maximaal bij voorrang aangewend
worden voor andere projecten waarbij de deelnemer(s) betrokken is (zijn) die bij het
bedoelde winstgevende project betrokken waren (ingeval van betrokkenheid van meer
dan één deelnemer: in een bij de aanvang van het project tussen de betrokken
deelnemers en de vereniging overeen te komen verhouding, en bij gebreke van
dergelijke overeenkomst, in een door de raad van bestuur vastgestelde verhouding): de
bedoelde winst zal overeenkomstig het voorgaande omgeslagen worden naar de
betrokken andere projectrekeningen (ingeval er meer dan één projectrekening in
aanmerking komen: in een tussen de betrokken deelnemer en de vereniging overeen te
komen verhouding, en bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, in een door de raad
van bestuur vastgestelde verhouding).

2.

Het gebeurlijke nettoverlies wordt toegerekend aan de reserves. Bij uitputting van de
reserves wordt het resterende verlies overgedragen naar het volgend boekjaar.

TITEL IX
ONTBINDING EN VEREFFENING
Art. 35.

Ontbinding en vereffening

Op verzoek van drielvierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van
5 l.
de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering volgens de
regels die gelden voor wijzigingen van de statuten beslissen tot de vervroegde ontbinding van de
vereniging.
Wanneer door de algemene vergadering overeenkomstig 5 1 hierboven tot vervroegde
92.
ontbinding, of overeenkomstig artikel 592 tot niet-verlenging van duur wordt besloten wordt als
volgt tewerk gegaan:

1. Door de algemene vergadering wordt, op dezelfde wijze als bepaald is voor de raad van
bestuur, een college van vereffenaars aangesteld, dat zijn bevoegdheden op dezelfde
wijze uitoefent als bepaald is voor de raad van bestuur. Indien er een directiecomité is
ingericht wordt door en uit dat college van vereffenaars, op dezelfde wijze als bepaald
voor het directiecomité, een beperkt college van vereffenaars aangeduid, dat zijn
bevoegdheden op dezelfde wijze uitoefent als bepaald is voor het directiecomité.
2. De vereffenaars gaan, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, het decreet
en het wetboek van vennootschappen, over tot de vereffening van de vereniging.
3. Het voltallige personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de
deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de
kapitaalinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de
personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn. De nieuwe werkgever
waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van de overgang van het
personeel, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het
door een deelnemer overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk
statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie
en uitdovend is.

4. De gemeentelijke deelnemers hebben, onverminderd andere dwingende wetsbepalingen,
een recht van voorkeur op overneming tegen boekwaarde van (i) de op hun grondgebied
gelegen niet-gemeenschappelijke installaties en (ii) de vaste activa en rechten die zij aan
de vereniging hebben overgedragen in het kader van de voor hen door de vereniging
uitgevoerde opdrachten.
5. Na toepassing van het in nummer 4 bepaalde inzake overname van personeelsleden en
voorkeurrecht bij overname van installaties, activa en rechten, en na aanmivering van
de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt een
gebeurlijk positief liquidatiesaldo onder de deelnemers verdeeld. Onverminderd de
opstelling van liquidatierekeningen voor de vereniging in haar geheel, vinden de
liquidatieberekeningen en verdelingen afzonderlijk plaats voor ieder van de individuele
projecten waar de vereniging bij betrokken is (op basis van per project opgestelde
liquidatierekeningen), met dien verstande dat de gebeurlijke negatieve liquidatiesaldi
die voor bepaalde projecten zouden bestaan, verhoudingsgewijze worden omgeslagen
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EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging "Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark" neemt zijn aanvang op heden en zal worden
afgesloten op 3 1 december 2009.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN

Overeenkomstig artikel 56 lid 3 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking worden de huishoudelijke reglementen van de algemene vergadering en de raad
van bestuur van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging "Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark" bij de oprichting door de oprichtende
gemeenten vastgesteld op basis van de desbetreffende artikelen van de statuten, onder
voorbehoud van gebeurlijke latere wijziging door een beslissing van de algemene vergadering,
respectievelijk raad van bestuur, genomen overeenkomstig artikel 56 lid 3 van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking enlof artikelen 15 $ 11, respectievelijk
22 $ 12 van de statuten.
Aldus luiden de bedoelde huishoudelijke reglementen, op basis van de desbetreffende artikelen
van de statuten, als volgt:
Huishoudelijk reglement
Raad van bestuur
Art. 1

Oproeping

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van zijn voorzitter telkens wanneer het
$ 1.
belang van de vereniging dit vereist. Regelmatige vergadering van de raad van bestuur vinden
ieder kwartaal plaats volgens een door de raad van bestuur vastgesteld schema.
De voorzitter is verplicht om de raad van bestuur bijeen te roepen binnen de 5
werkdagen na het daartoe strekkende verzoek, wanneer minstens één bestuurder daar schriftelijk
en met opgave van de te behandelen agendapunten om verzoekt; het staat de voorzitter vrij om
andere agendapunten toe te voegen en de volgorde van de behandeling van de agendapunten te
bepalen. Indien de voorzitter niet binnen de voornoemde termijn tot de oproeping is overgegaan,
zal/zullen de bestuurder(s) het verzoek tot oproeping aan de voorzitter hebben gericht, zelf
gerechtigd zijn om de raad van bestuur bijeen te roepen.
Elke bijeenroeping tot een vergadering van de raad van bestuur moet ten laatste 5
$2.
werkdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd en zal plaats, datum en uur en
de agenda van de vergadering vermelden. Wijzigingen aan de agenda moeten ten laatste 2
werkdagen vóór de datum van de vergadering worden meegedeeld. Onderwerpen die niet op de
agenda vermeld werden, kunnen, behalve in geval van spoedeisendheid, slechts behandeld
worden mits inachtneming van de voorwaarden bepaald in $3 van huidig artikel.
Als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet het bewijs van een
$3.
regelmatige of voldoende uitnodiging niet geleverd worden en kan er geldig beraadslaagd en
beslist worden over alle punten waarover alle bestuurders het eens zijn, op voorwaarde dat de
gevolmachtigde bestuurder(s) door de volmachtgevende bestuurder(s) gemachtigd werd(en) om
over de voorgestelde agendapunten te beraadslagen en te stemmen.
Onverminderd de stilzwijgende afstand die ondubbelzinnig blijkt, kan een bestuurder

i;,
A

verzaken aan elke onregelmatigheid in verband met de uitnodiging, door middel van een
schriftelijke verklaring die aan de notulen van de betrokken vergadering wordt gehecht.
Art. 2

Beraadslaging

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van
l .
de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter (indien er verscheidene
ondervoorzitters aanwezig zijn, in volgorde van ouderdom), of bij hun afwezigheid door de
oudste of aanvaardende bestuurder die gemeenteraadslid, burgemeester of schepen is van een
deelnemer.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
$2.
aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van de op voordracht van de
deelnemende gemeenten benoemde bestuurders. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum na
een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan de raad van bestuur na een tweede
regelmatige bijeenroeping zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum rechtsgeldig
beraadslagen over de punten die een tweede maal op de agenda werden geplaatst en die geen
wijzigingen van de statuten betreffen.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan middels een schriftelijk, gehandtekend en
$3.
gedagtekend document een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen, verstaan blijvend dat een volmacht vanwege een op voordracht van de
Provincieraad benoemde bestuurder slechts kan verleend worden aan een andere op voordracht
van de Provincieraad benoemde bestuurder, een volmacht vanwege een op voordracht van een
gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder slechts kan verleend worden aan een andere op
voordracht van een gemeentelijke deelnemer benoemde bestuurder. Deze volmacht geldt slechts
voor één vergadering. Iedere aanwezige bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen. De volmachten dienen vóór de aanvang van de vergadering aan de
voorzitter van de raad van bestuur bezorgd te worden.
$4.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

$5.

Iedere bestuurder beschikt over één ( l ) stem.

Onder voorbehoud van het bepaalde in alinea 2 hierna, worden de besluiten van de raad
$6.
van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen buiten
beschouwing worden gelaten bij de berekening van de meerderheidsvereiste: de vereiste
meerderheid moet bereikt zijn zowel globaal als in de groep van de op voordracht van de
deelnemende gemeenten benoemde bestuurders. Ingeval van staking van stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
Onverminderd het bepaalde in de alinea 1 hierboven, heeft de overeenkomstig artikel
1292 van de statuten op voordracht van een individuele gemeentelijke deelnemer benoemde
bestuurder, een vetorecht met betrekking tot de besluiten van de raad van bestuur aangaande
projecten die zich geheel of deels op het grondgebied van zulke gemeentelijke deelnemer
situeren. De projecten die zich op het grondgebied van verschillende gemeentelijke deelnemers
situeren, kunnen voor de toepassing van het voorgaande in onderling overleg tussen betrokken
gemeenten en de vereniging worden opgedeeld in verschillende onderdelen in functie van de
betrokkenheid van de verschillende gemeenten: in dat geval heeft het vetorecht van de
overeenkomstig artikel 1292 van de statuten op voordracht van een individuele gemeentelijke
deelnemer benoemde bestuurder uitsluitend betrekking op de onderdelen van de bedoelde
projecten waar de gemeente in kwestie bij betrokken is.
$7.

In uitzonderlijke gevallen die niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, wanneer

bestuurders worden genomen, mits hun handgeschreven en ondertekende instemmingen aan de
notulen worden toegevoegd.
De raad van bestuur kan ieder van de personeelsleden van de vereniging uitnodigen om
$8.
met raadgevende stem de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen.
De beraadslagingen en besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen,
$9.
die worden opgetekend door de secretaris en na goedkeuring door de raad van bestuur worden
ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die dit wensen. De notulen zijn
voldoende gedetailleerd en bevatten het stemgedrag van de individuele leden.
De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register dat wordt bewaard in de
maatschappelijke zetel van de vereniging.
De notulen worden binnen de dertig dagen na de vergadering toegestuurd aan de
bestuurders en de regeringscommissaris.
De notulen en alle documenten waar in deze notulen naar verwezen wordt, liggen ter
inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemers. De verplichtingen en
uitzonderingen inzake openbaarheid van bestuur zijn toepasselijk op dit inzagerecht.
l .
De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden
overgelegd of aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de voorzitter of een daartoe
aangewezen bestuurder.

Art. 3

Werking

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging.
$ l.
Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die
hen is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de
normale uitoefening van hun bestuur.
De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering
$2.
van, naargelang het geval, de gemeenteraad of de provincieraad die hen heeft voorgedragen,
verslag uit over de uitoefening van hun mandaat, en zij verstrekken toelichting bij het beleid van
de vereniging. In de gemeenten of de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of
waarvan de voorgedragen kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de
toelichting verstrekt door de voorzitter van de raad van bestuur of door een door de voorzitter
daartoe gemachtigde bestuurder.
$3.

Een bestuurder mag niet:
- aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een
rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de
vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben: dit verbod strekt niet
verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de
voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de
vereniging zijn gesloten;
- als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de
vereniging, of in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de vereniging pleiten, raad
geven of optreden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt; enlof
- optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere volmachten verlenen aan één of meer van
$4.
zijn leden of aan derden. Deze volmachten kunnen worden verleend voor bepaalde of voor
onbepaalde duur, zijn in ieder geval herroepelijk en hun bestaan laat het recht van de raad van
bestuur onverlet om de aldus in de machtiging begrepen bevoegoheden op ieder ogenblik zelf
uit te oefenen.

,fl

Om hun bevoegdheden uit te oefenen kunnen de bestuurders te allen tijde via de
95.
voorzitter van de raad van bestuur alle documenten en geschriften van de vereniging inzien. De
voorzitter kan van alle personeelsleden van de vereniging alle inlichtingen en alle verificaties
vorderen die de raad van bestuur of een lid daarvan nodig acht voor de uitoefening van zijn
bevoegdheden.

Huishoudelijk reglement
Algemene vergadering
Art. 1

Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de vereniging (hierna "jaarvergadering") wordt
9l.
ieder jaar gehouden tijdens de maand juni om te beraadslagen aangaande de jaarrekening over
het voorbije boekjaar, de bijhorende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris(sen),
en de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Een buitengewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden tijdens de maand
92.
december om te beraadslagen aangaande de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en
de begroting voor het volgende boekjaar.
93.
Voorts mogen buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden
bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist.
94.
De raad van bestuur en de commissaris(sen) mogen de algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na het
daartoe strekkende verzoek, wanneer deelnemers die twintig procent (20 %) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen daar bij aangetekende brief met opgave van de te
behandelen agendapunten om verzoeken. Het staat de raad van bestuur, of in voorkomeiid geval
de commissaris(sen), vrij om andere agendapunten toe te voegen en de volgorde van de
behandeling van de agendapunten te bepalen.
95.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering vermelden de agenda, zijn
vergezeld van alle passende documenten en worden uiterlijk dertig kalenderdagen vóór de
vergadering bij een ter post aangetekend schrijven door de voorzitter van de raad van bestuur
verzonden aan het college van burgemeester en schepenen van de deelnemers. De
bijeenroepingen worden tevens verzonden aan de leden van de raad van bestuur, de
commissaris(sen) van de vereniging en de regeringscommissaris.
In dit opzicht worden de jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en dat van de
commissaris(sen), alsook alle andere passende documenten, zoals de overeenkomstig artikel
3391 van de statuten opgestelde individuele projectrekeningen, bij de bijeenroeping van de
jaarvergadering gevoegd.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vereniging of op de
96.
plaats die in de bijeenroepingsbrieven wordt aangeduid.
Art. 2

Beraadslaging

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur,
9 1.
of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter (indien er verscheidene ondervoorzitters
aanwezig zijn, in volgorde van ouderdom), of bij hun afwezigheid door de oudste of
aanvaardende bestuurder die gemeenteraadslid, burgemeester of schepen is van een deelnemer.

Het bureau van de algemene vergadering is naast de voorzitter van de algemene
52.
vergadering verder samengesteld uit de secretaris van de raad van bestuur (of een door de
voorzitter van de algemene vergadering aangeduide secretaris) en twee door de voorzitter van
de algemene vergadering aangeduide aanwezige leden van de raad van bestuur. In geval van
stemming worden aan het bureau twee afgevaardigden van de deelnemers als stemopnemers
toegevoegd.

53.

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar

Iedere deelnemer van de vereniging beschikt over zoveel steinrnen als hij aandelen in de
54.
vereniging aanhoudt, met dien verstande dat de deelnemende gemeenten steeds over de
meerderheid van de stemmen beschikken en geen deelnemer kan beschikken over een aantal
stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair bepaalde stemmen, en dat in
voorkomend geval het stemmenaantal van de deelnemer die zulke drempel overschrijdt, tijdens
de algemene vergadering automatisch zal worden gereduceerd teneinde aan het voorgaande te
voldoen. De herleidingen van het stemmenaantal van de niet-gemeentelijke deelnemers waar in
dat verband toe wordt overgegaan, vinden op proportionele wijze plaats op basis van het aantal
aandelen dat de niet-gemeentelijke deelnemers respectievelijk aanhouden.
Onverminderd strengere bepalingen in het decreet, het wetboek van vennootschappen of
55.
deze statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen indien de aanwezige
afgevaardigden van de deelnemers ten minste de gewone meerderheid van de stemrechten
vertegenwoordigen, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten. Indien het
vereiste aanwezigheidsquorum na een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan de
algemene vergadering na een tweede regelmatige bijeenroeping zonder inachtneming van een
aanwezigheidsquorum rechtsgeldig beraadslagen over de punten die een tweede maal op de
agenda werden geplaatst en die geen wijzigingen van de statuten betreffen.
Onverminderd strengere bepalingen in het decreet, het wetboek van vennootschappen of
56.
deze statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten voor
de berekening van de meerderheidsvereiste: de vereiste meerderheid moet bereikt zijn zowel
globaal als in de groep van de gemeenten. Ingeval van staking van stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, wordt, indien bij de benoeming
57.
van door de algemene vergadering te benoemen kandidaten de vereiste meerderheid bij de
eerste stemming niet wordt behaald, per te verrichten benoeming opnieuw gestemd met
betrekking tot de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben
behaald. Bij staking van stemmen heeft de oudste kandidaat de voorkeur.
De geheime stemming vindt van rechtswege plaats met betrekking tot personen, zoals
58.
voor benoemingen en herroepingen. In de overige gevallen is geheime stemming verplicht
indien minstens één vijfde van de ter vergadering vertegenwoordigde deelnemers hierom
verzoeken.
Elke algemene vergadering, zij het de gewone of de buitengewone, mag tijdens de
59.
zitting éénmaal drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur, zelfs indien er niet
wordt beraadslaagd over de jaarrekening. Een dergelijk uitstel doet alle reeds genomen
beslissingen vervallen. Een tweede algemene vergadering zal beraadslagen en beslissen over
dezelfde agenda.
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden door de secretaris van de
O .
algemene vergadering vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door het bureau van de
algemene vergadering en door de deelnemers die dit wensen..
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De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register dat wordt bewaard in de
maatschappelijke zetel van de vereniging.
De notulen worden binnen de dertig dagen na de vergadering toegestuurd aan de
deelnemers, de bestuurders en de regeringscommissaris.
91 1. De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden
overgelegd of aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of een daartoe aangewezen bestuurder.
INBRENGEN - STORTINGEN - KAPITAAL - AANDELEN

Overeenkomstig artikel 6 4 3 van de statuten schrijft ieder van de aan de oprichting
deelnemende gemeenten in op l (zegge: één) aandeel in het kapitaal van de intergemeentelijke
dienstverlenende
vereniging
"Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband
Scheldelandschapspark", en hebben de bedoelde gemeenten zulke aandelen voorafgaand aan het
verlijden van de oprichtingsakte volledig volgestort door een storting in geld van EUR 1.500
(zegge: duizend vijfhonderd Euro) op de geblokkeerde bankrekening met nummer 0910176658-50, geopend ten name van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging
"Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark" in oprichting bij Dexia
Bank, Pachecolaan 44, 1000 Brussel. Een door Dexia Bank uitgegeven bewijs van zulke
stortingen wordt gehecht aan deze oprichtingsakte.
Het kapitaal van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging "Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark" bedraagt aldus bij de oprichting EUR 19.500
(zegge: negentienduizend vijfhonderd Euro), zijnde gelijk aan het bedrag van het vast gedeelte
van het kapitaal voorzien door artikel 691 van de statuten.
Het kapitaal van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging "Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark" wordt
aldus bij
de oprichting
vertegenwoordigd door 13 (zegge: dertien) aandelen op naam, die zijn ingeschreven in het
aandelenregister, dat overeenkomstig artikel 6 9 4 van de statuten op de zetel van de vereniging
zal worden bewaard en waarvan de in artikel 694 van de statuten bedoelde samenvattende tabel
(die als bijlage bij de statuten zal worden gevoegd) luidt als volgt:

ALGEMENE VERGADERING

1.

De oprichtende gemeenten zullen op 30 september 2008 om 17:OO uur op het gemeentehuis
van Brasschaat opnieuw bijeenkomen om te beraadslagen en te beslissen aangaande het
navolgende (enige) agendapunt: benoeming van bestuurders. Zulke bijeenkomst van de
oprichtende gemeenten zal gelden als een buitengewone algemene vergadering, in welk
verband de oprichtende gemeenten als volgt verklaren en overeenkomen:
a. De oprichtende gemeenten achten zich door de ondertekening van deze oprichtingsakte
rechtsgeldig opgeroepen voor de bedoelde algemene vergadering, waardoor deze
algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 2265 van de statuten zal
kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezige afgevaardigden van de
deelnemers ten minste de gewone meerderheid van de stemrechten vertegenwoordigen.
b. De bedoelde algemene vergadering zal worden voorgezeten door de heer Dirk de Kort,
Burgemeester van Brasschaat.

2.

Indien het aanwezigheidsquorum op de sub 1 bedoelde algemene vergadering niet bereikt
zou worden zullen de oprichtende gemeenten op 29 oktober 2008 om 10:OO uur op het
gemeentehuis van Brasschaat opnieuw bijeenkomen om te beraadslagen en te beslissen
aangaande het sub 1 bedoelde (enige) agendapunt: benoeming van bestuurders. Zulke
bijeenkomst van de oprichtende gemeenten zal gelden als een tweede algemene
vergadering over eenzelfde agendapunt zoals bedoeld in artikel 2255 van de statuten, in
welk opzicht de oprichtende gemeenten als volgt verklaren en overeenkomen:
a. De oprichtende gemeenten achten zich door de ondertekening van deze oprichtingsakte
rechtsgeldig opgeroepen voor de bedoelde algemene vergadering, waardoor deze
algemene vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 2255 van de statuten zal
kunnen beraadslagen en besluiten zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum.
b. De bedoelde algemene vergadering zal worden voorgezeten door de heer Dirk de Kort,
Burgemeester van Brasschaat.

3.

De oprichtende gemeenten verklaren in verband met de sub 1 en 2 hierboven bedoelde
algemene vergaderingen zij bij de eerstvolgende zitting van hun gemeenteraad:
a. een afgevaardigde zullen aanduiden om hen te vertegenwoordigen; en
b. een kandidaat-bestuurder zullen voordragen overeenkomstig artikel 12
statuten.
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2 van de

OPRICHTINGSDOSSIER

Het
oprichtingsdossier
van
de
intergemeentelijke
dienstverlenende
"Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Scheldelandschapspark":

vereniging

de oprichtingsakte (houdende onder meer de statuten en de daarbij als bijlage te
voegen huishoudelijke reglementen en samenvattende tabel van het
aandelenregister);
het bewijs van storting van de kapitaalsinbrengen door de oprichtende gemeenten;
de gemeenteraadsbeslissingen van de oprichtende gemeenten;
de motiveringsnota zoals goedgekeurd door de oprichtende gemeenten;
het bestuursplan zoals goedgekeurd door de oprichtende gemeenten; en
het ondernemingsplan zoals goedgekeurd door de oprichtende gemeenten.

Aldus verleden op plaats en datum als voormeld, door mij, Dirk de Kort, Burgemeester
van Brasschaat, na ondertekening door de oprichtende gemeenten, vertegenwoordigd
zoals hierna aangeduid.
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De hek6ons VAN APEREN,
Voorzitter van de gemeenteraad.
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De heer $Mly HOFKENS,
Gemeentesecretaris.

Voor Gemeente Buggenhout:

De heer Tom VAN HERREWEGHE,
Burgemeester,
Voorzitter van de gemeenteraad.
datum:

De heer Bart BIESEMANS,
Gemeentesecretaris.
datum:
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Voor Gemeente Buggenhout:

De heer Tom VAN HERREWEGHE,
Burgemeester,
Voorzitter van de gemeenteraad.
datum:

2

j& e 6
00

De heer Bart BIESEMANS,
Gemeentesecretaris.
datum:

Voor Gemeente Hemiksem:

De heer Eddy DE HERDT,
Burgemeester,
Voorzitter van de gemeenteraad.
datum:

De heer LUCSCHROYENS,
Gemeentesecretaris.
datum:

VOOR
Gemeente Hemiksem:

&q'
HERDTP~

De heer E dy DE
Burgemeester,
Voorzitter van de gemeenteraad.

De heer LUCSCHROYENS,
Gemeentesecretaris.

.

'
1 . e
datum: 4

Voor Gemeente Krui

P""

:

Voor Gemeente Merelbeke:

VAN HUFFEL,
van de ge~eenteraad.

Mevrouw Elza V E ~ L S T ,
Schepen.
datum:

$>-l-+/
.L- 8

De heer Toin DE VRIES,
Voorzitter van de gemeenteraad.

De heer Eric V E R M E I ~ N ,
Gemeentesecretaris.

/

datum: A J- /6)-

Voor Gemeente Puurs:

datum:

4J/bloP

De heer Raoul PARIDAENS,
Gemeentesecretaris.
datum:

,AS,@

2002

Voor Gemeente Schelle:

De heer Rob MENNES,
Burgemeester,
Voorzitter van de gemeenteraad.
datum:

* S l0 1

O

uw Kristel MOULAERT,

Voor Gemeente Temse:

datum:

/c-

-

f.

De heer Patiick II%RMEULEN,
Voorzitgr van de gemeenteraad.

Voor Gemeente %asmunster:

De heer Gunther PFL&S,
Voorzitter van de gemeenteraad.

--

De heer Bram COLLIER,
Waarnemend Gemeentesecretaris.

,P

e heer Marc GYBELS,
Burgemeester,
Voorzitter van de gemeenteraad.
datum:

15-64- l o08

e heer Jurgen ME DAGH,
L e d t e s e c r e t a r i s .
datum:

-4.I.o 7&O 8

Voor Gemeente Zwijndr

De heer Willy MINNEBO,
Burgemeester,
Voorzitter van de gemeenteraad.
datum:

d&.0

?,

p

Mevrouw Ilse W E ~ N T S ,
Gemeentesecretaris.
datum:

~ s . ~ ~ . ' ~ b ~

