OVEREENKOMST TOT OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING
GEMEENSCHAPSCENTRUM GLABBEEK – BEKKEVOORT

Op 1 januari 2014 zijn de volgende partijen samengekomen en hebben deze beslist tot
oprichting van een intergemeentelijke samenwerking:

I. GEMEENTEN EN AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN
1. De gemeente Glabbeek, met kantoren te 3380 Glabbeek, Grotestraat 33,
vertegenwoordigd door dhr. P. Reekmans, burgemeester en mevr. K. Wauters,
secretaris wd., handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 30
december 2013.
Hierna genoemd ‘de gemeente Glabeek’
2. De gemeente Bekkevoort, met kantoren te 3460 Bekkevoort, Eugeen Coolsstraat 17,
vertegenwoordigd door dhr. H. Vandenberg, burgemeester en mevr. H. Goedhuys,
secretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 30
december 2013.
Hierna genoemd ‘de gemeente Bekkevoort’
3. Het Autonoom Gemeentebedrijf Glabbeek, met maatschappelijke zetel te 3380
Glabbeek, Grotestraat 33, KBO nr. 0537.864.307, hierbij vertegenwoordigd door dhr.
P. Reekmans, handelend in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur van 19
december 2013
Hierna genoemd ‘het AGB Glabbeek’
Welke partijen samen genoemd worden ‘de deelnemers categorie A’

II. LEDEN VAN DE CULTUURRAAD EN DE JEUGDRAAD VAN GLABBEEK
4. De heer Peter Vangelder, wonende te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 75, als lid van
de feitelijke vereniging BOK, welke lid is van de jeugdraad.
5. De heer Senne Adolf, wonende te 3300 Tienen, Valkenswaardlaan 25, als lid van de
vzw JH De Kloemp, welke lid is van de jeugdraad.
6. De heer Giel Francois, wonende te 3381 Glabbeek, Dorpsstraat 52, als lid van de vzw
JH De Bunker, welke lid is van de jeugdraad.
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7. De heer Herman Debecker, wonende te 3380 Glabbeek, Kasseiweg 2, als lid van de
feitelijke vereniging Toneelkring Attenrode-Wever, welke lid is van de cultuurraad.
8. De heer Michael Degeest, wonende te 3380 Glabbeek, Meenselbeekstraat 15, als lid
van de vzw Heemkundige Kring Glabbeek, welke lid is van de cultuurraad.
9. Mevrouw Anita Van Nerum, wonende te 3381 Glabbeek, Kerkstraat 8, als lid van de
vzw De Muiletrekkers, welke lid is van de cultuurraad.
10. De heer Wannes Vanderstukken, wonende te 3381 Glabbeek, Kerkstraat 8, als
deskundige vanuit de cultuurraad.
11. Mevrouw Brunhilde Bogaerts, wonende te 3380 Glabbeek, Zuurbemde 52, als lid van
Davidsfonds Glabbeek, welke lid is van de cultuurraad.
Welke partijen samen worden genoemd ‘de deelnemers categorie B’
III. LEDEN VAN DE CULTUURRAAD EN JEUGDRAAD VAN BEKKEVOORT
12. Mevrouw Leen Dasque, wonende te 3390 Tielt-Winge, Manhofweg 2, als lid van de
vzw JH De Zwik, welke lid is van de jeugdraad.
13. Mevrouw Kathleen Vanmeensel wonende te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 311, als lid
van de vzw JH De Zwik, welke lid is van de jeugdraad.
14. De heer Michiel Bellinkx, wonende te 3460 Bekkevoort, Eugeen Coolsstraat 23c, als
lid van Oud Leiding Chiro Bekkevoort, welke lid is van de jeugdraad.
15. De heer David Vanthienen, wonende te 3460 Bekkevoort, Renaat Woutershof 43, als
lid van Pasar Bekkevoort, welke lid is van de cultuurraad.
16. De heer Flor Beylemans, wonende te 3460 Bekkevoort, Steenberg 32, als deskundige
vanuit de cultuurraad.
17. Mevrouw Lieve Vranckx, wonende te 3461 Bekkevoort, Halensebaan 41a, als lid van
Bemival Bekkevoort, welke lid is van de cultuurraad.
Welke partijen samen worden genoemd ‘de deelnemers categorie C’.

Partijen komen overeen dat de intergemeentelijke samenwerking gegrond is op de
volgende overeenkomst met statutaire draagkracht:

TITEL I: RECHTSVORM, NAAM, BEHERENDE GEMEENTE, ZETEL, DUUR
ARTIKEL 1: rechtsvorm en naam
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De intergemeentelijke samenwerking heeft geen rechtspersoonlijkheid en neemt de vorm aan
van een interlokale vereniging overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De interlokale vereniging draagt de naam ‘gemeenschapscentrum Glabbeek – Bekkevoort’.
ARTIKEL 2: beherende gemeente – zetel
De gemeente Glabbeek wordt aangeduid als beherende gemeente en vertegenwoordigt de
interlokale vereniging.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3380 Glabbeek, Grotestraat 33.

ARTIKEL 3: doel
§ 1.
De vereniging heeft tot doel:
- de gemeenten Glabbeek en Bekkevoort bij te staan bij de algemene culturele
doelstelling van het gemeenschapscentrum, namelijk cultuurparticipatie,
gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking;
- met uitsluiting van winstbejag en met inachtneming van de cultuurpactwetgeving
van 16 juli 1973 en van de opdrachten voor gemeenschapscentra zoals bepaald in het
decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012, het beheersorgaan bij te staan voor het
financieel beheer van de programmering;
- de gemeente Glabbeek en Bekkevoort bij te staan bij de ontwikkeling van een
integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor
gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.
§ 2.
De vereniging mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.
ARTIKEL 4: duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: DEELNEMERS, BEHEERSCOMITE, BEHEERSORGAAN VAN HET
GEMEENSCHAPSCENTRUM
ARTIKEL 5: Deelnemers – oprichters en nieuwe leden
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De oprichters zijn de deelnemers van de vereniging.
Nieuwe deelnemers kunnen worden slechts aanvaard mits een meerderheid van de deelnemers
daarmee instemt.
ARTIKEL 6: Deelnemers – uittreding deelnemers categorie B en C
De volgende feiten hebben de uittreding van de leden van categorie B en C tot gevolg:
1. Het verlies van het lidmaatschap door de deelnemer van de vereniging die deel
uitmaakt van de cultuurraad of de jeugdraad zoals vermeld in de aanhef van deze
overeenkomst;
2. Het vrijwillig ontslag van het lid;
3. Het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van het lid;
4. Afwezigheid van het lid op meer dan 50 % van de vergaderingen van het
beheerscomité, wat bekeken wordt per kalenderjaar. Dit geldt niet bij langdurige
ziekte. Verontschuldigde leden worden voor de toepassing van dit artikel niet als
afwezig aanzien.
5. de vereniging die lid is van de cultuur- of jeugdraad van de gemeente Glabbeek of
Bekkevoort, waarvan de deelnemers van categorie B en C lid zijn zoals vermeld in de
aanhef van deze overeenkomst, verliest haar lidmaatschap van de cultuur- of
jeugdraad om welke reden dan ook;
6. De deelnemer van categorie B en C die lid is van de interlokale vereniging als
deskundige van de cultuur- of jeugdraad verliest zijn lidmaatschap van de cultuur- of
jeugdraad om welke reden dan ook;
In de gevallen die in deze paragraaf worden vermeld onder 1. t.e.m. 4. duidt de vereniging die
deel uitmaakt van de cultuur- of jeugdraad waarvan de deelnemer lid is zoals vermeld in de
aanhef van deze overeenkomst onmiddellijk een nieuwe deelnemer aan, waarvan onmiddellijk
wordt kennis gegeven aan de voorzitter van het beheerscomité. Deze nieuwe deelnemer
vervangt de uitgetreden deelnemer van rechtswege als partij in huidige overeenkomst.
Het geval in deze paragraaf vermeld onder 5. heeft van rechtswege de uittreding van de
betreffende deelnemer tot gevolg.
In het geval in deze paragraaf vermeld onder 6. duidt de cultuur- of jeugdraad waarvan het
uitgetreden lid deel uitmaakt onmiddellijk een nieuwe deskundige aan als deelnemer in de
interlokale vereniging. Deze nieuwe deelnemer vervangt de uitgetreden deelnemer van
rechtswege als partij in huidige overeenkomst.
De vervanging van een deelnemer categorie B of C maakt telkens het voorwerp uit van een
addendum dat bij deze overeenkomst wordt gevoegd.
ARTIKEL 7: Beheerscomité – samenstelling
Er wordt een beheerscomité gevormd met afgevaardigden van de deelnemers dat
samengesteld is als volgt:
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-

-

-

Voor het AGB Glabbeek: de voorzitter van de raad van bestuur van het AGB
Voor de gemeente Glabbeek: zeven afgevaardigden die allen gemeenteraadsleden zijn
en die evenredig worden verdeeld onder de verschillende fracties. Deze evenredige
verdeling kost tot stand door volgens het systeem D’Hondt (toegepast op het aantal
zetels van elke fractie in de gemeenteraad) acht afgevaardigden toe te wijzen aan de
fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad, doch waarbij vervolgens van het aantal
afgevaardigden waarop de fractie tot welke de voorzitter van het AGB Glabbeek
behoort recht heeft volgens deze verdeling één wordt afgetrokken.
Voor de gemeente Bekkevoort: acht afgevaardigden, die allen gemeenteraadsleden
zijn en die evenredig worden verdeeld onder de verschillende fracties
vertegenwoordigd in de gemeenteraad volgens het systeem D’Hondt (toegepast op het
aantal zetels van elke fractie in de gemeenteraad).
Alle deelnemers van categorie B en C maken deel uit van het beheerscomité.

Op deze wijze wordt aan de politieke strekkingen die bestaan in de deelnemende gemeenten
een evenredige vertegenwoordiging gewaarborgd in het beheerscomité.
De deelnemers categorie B en C vormen de vertegenwoordiging van de gebruikers en alle
ideologische en filosofische strekkingen overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 28
januari 1974 betreffende het cultuurpact. Doordat zij allemaal deel uitmaken van het
beheerscomité worden zij betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het
cultuurbeleid.
Het beheerscomité is tevens het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum overeenkomstig
artikel 9, b) van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact.
ARTIKEL 8: Beheerscomité – verlies van lidmaatschap
Het lidmaatschap van de afgevaardigden van de deelnemende gemeenten gaat van rechtswege
teniet wanneer het betrokken lid zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest. In dat geval
verzoekt de voorzitter de fractie waaruit dat lid werd afgevaardigd een nieuw lid af te
vaardigen.
Bij algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden de nieuwe afgevaardigden van de
deelnemende gemeenten aangeduid op de eerste vergadering van de gemeenteraad in de
nieuwe samenstelling.
Bij wijziging van de voorzitter van de raad van bestuur van het AGB Glabbeek wordt de
nieuwe voorzitter van rechtswege lid van het beheerscomité.
De deelnemers categorie B en C die om welke reden dan ook uittreden uit de interlokale
vereniging verliezen van rechtswege hun lidmaatschap van het beheerscomité. De deelnemer
die de uitgetreden deelnemer vervangt wordt van rechtswege lid van het beheerscomité.
ARTIKEL 9: Beheerscomité – voorzitter, ondervoorzitters, secretaris en penningmeester
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Het beheerscomité duidt onder haar leden een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een
tweede voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
De algemene vergadering kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemmingen en
bij volstrekte meerderheid een voorzitter en twee ondervoorzitters, zodanig dat de voorzitter
behoort tot de afgevaardigden van de gemeente Glabbeek (categorie A) of het AGB Glabbeek
en de twee ondervoorzitters behoren tot de afgevaardigden van de gemeente Bekkevoort
waarbij de 1ste ondervoorzitter behoort tot categorie A en de 2de ondervoorzitter behoort tot
categorie C
De stemming zal als volgt plaatsvinden: stemming 1: voorzitter, stemming 2: eerste
ondervoorzitter, stemming 3: tweede ondervoorzitter.
Tijdens dezelfde stemming wordt er eveneens een penningmeester verkozen die behoort tot de
afgevaardigden van de gemeente Glabbeek (categorie A of B) of het AGB Glabbeek.
De kandidaturen voor deze functies worden schriftelijk tot de voorzitter gericht en met twee
derde van de stemmen verkozen.
De penningmeester beschikt over een volmacht over de rekeningen van de vereniging.
De cultuurbeleidscoördinator is secretaris van het beheerscomité zonder stemrecht.
ARTIKEL 10: Beheerscomité – bevoegdheden
Het beheerscomité overlegt over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
Het beheerscomité formuleert waar nodig adviezen ten behoeve van de beherende gemeente,
stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de
raden van de deelnemende gemeenten.
ARTIKEL 11: Beheerscomité – stemmen
Elk lid van het beheerscomité beschikt over één stem.
Het beheerscomité kan geldig beraadslagen indien tenminste 1/3de van de stemgerechtigde
leden aanwezig is. Als er op de eerste samenkomst onvoldoende stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering moet evenwel worden gehouden
tenminste 15 dagen na de eerste vergadering.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij anders bepaald in deze
overeenkomst.
De stemming gebeurt door handopsteking, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst.
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De leden van het beheerscomité kunnen een volmacht geven aan een ander lid dat deel
uitmaakt van dezelfde categorie van deelnemers. Elk lid kan drager zijn van maximum één
volmacht.
De cultuurbeleidscoördinator woont de vergadering van het beheerscomité bij zonder
stemrecht.
ARTIKEL 12: Beheerscomité – werking
De organisatie van zijn werkzaamheden legt het beheerscomité vast in een huishoudelijk
reglement dat bij deze overeenkomst wordt gevoegd zonder er deel van uit te maken.
ARTIKEL 13: Presentiegeld
De leden van het beheerscomité ontvangen geen presentiegeld.

TITEL III: INTERNE ORGANISATIE
ARTIKEL 14: Werkgroepen
Het beheerscomité kan werkgroepen oprichten, wat verder wordt geregeld in het
huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 15: Administratief secretariaat
Er wordt een administratief secretariaat ingericht dat verder wordt geregeld in het
huishoudelijk reglement.

TITEL IV: INBRENG DOOR DE DEELNEMERS EN TAKEN VAN DE
INTERLOKALE VERNIGING
ARTIKEL 16: Inbreng van het AGB Glabbeek
Het AGB Glabbeek kent het culturele beheer en de programmatie van de volgende culturele
infrastructuur toe aan de vereniging:
-

De Roos
De Mispel

ARTIKEL 17: Inbreng van de gemeente Bekkevoort
De gemeente Bekkevoort kent het culturele beheer en de programmatie van de volgende
culturele infrastructuur toe aan de vereniging:
-

Hal gemeentehuis
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-

Turnzaal GBS Bekkevoort
Oude Jongensschool Assent
Oude Jongensschool Molenbeek

ARTIKEL 18: Taken van de interlokale vereniging
De interlokale vereniging staat in voor de programmatie van de zalen waarvan het culturele
beheer en de programmatie wordt ingebracht door de deelnemers categorie A en staat de
deelnemers categorie A bij in het beheer van het gemeenschapscentrum.
De interlokale vereniging heeft tevens, doch niet beperkend, de volgende taken:
-

Het verstrekken van advies m.b.t. de gebruiksreglementen van de ingebrachte zalen;
Het formuleren van voorstellen op het vlak van cultuur aan de deelnemers categorie A;
Het verstrekken van advies over het lokalenbeleid;
Het formuleren van toekomstplannen inzake beheer, onderhoud, … van de culturele
infrastructuur.

ARTIKEL 19: Opbrengsten van activiteiten van de vereniging
De opbrengsten van de activiteiten georganiseerd door de interlokale vereniging komen aan
de vereniging toe ter financiering van haar werking.
ARTIKEL 20: Onderhoud, herstellingen, nutsvoorzieningen en verzekeringen
De deelnemers categorie A blijven zelf instaan voor alle onderhoud en herstellingen van de
ingebrachte culturele infrastructuur, alsook voor alle kosten van de nutsvoorzieningen en het
aangaan van de nodige verzekeringen.

TITEL V: WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
ARTIKEL 21: Wederzijdse rechten en verplichtingen
De deelnemers zijn opzichtens elkaar wederzijds verplicht loyaal samen te werken met het
oog op de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met inachtname van de beginselen
van behoorlijk bestuur.
ARTIKEL 22: Financiële repercussies
De deelnemers staan opzichtens derden hoofdelijk in voor alle financiële gevolgen van het
handelen van de vereniging. De deelnemers categorie B en C worden voor alle aanspraken
van derden evenwel volledige gevrijwaard door de deelnemers categorie A.

TITEL VI: INFORMATIEVERSTREKKING EN EVALUATIE
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ARTIKEL 23: Informatieverstrekking
Het beheerscomité maakt jaarlijks een verslag over aan de deelnemers met een overzicht van
de activiteiten en de werking van het afgelopen jaar. Dit verslag wordt overgemaakt voor 1
maart van het volgende jaar.
ARTIKEL 24: Evaluatie
Aan de hand van het verslag van het beheerscomité evalueren de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten jaarlijks de werking van de vereniging.

TITEL VII: REKENINGEN, FINANCIELE CONTROLE EN RESULTAAT
ARTIKEL 25: Rekeningen en begroting
§ 1: Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
§ 2: Op het einde van het boekjaar wordt door de raad van bestuur de rekening van het
verlopen jaar afgesloten en de begroting voor het volgende jaar opgemaakt. Zij worden
jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
en de raad van bestuur van het AGB Glabbeek, ten laatste zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar.
§ 3: De begroting voor het volgende jaar wordt uiterlijk op 31 oktober goedgekeurd door het
beheerscomité en wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten en de raad van bestuur van het AGB Glabbeek.
Indien de goedgekeurde begroting een tekort aan werkingsmiddelen voorziet voor de
vereniging wordt dit tekort bij wijze van een dotatie die wordt toegekend aan de vereniging,
verdeeld onder de deelnemende gemeenten volgens een vooraf tussen hen overeen te komen
verdeelsleutel.
ARTIKEL 26: Resultaat
Indien de vereniging een boekjaar afsluit met een positief resultaat wordt dit bestemd voor de
werking van het volgende boekjaar.
Indien de vereniging een boekjaar afsluit met een negatief resultaat wordt dit door de
deelnemende gemeenten gedragen, volgens een vooraf tussen hen overeen te komen
verdeelsleutel.
ARTIKEL 27: Financiële controle
Het college van burgemeester en schepenen van de deelnemende gemeenten en de raad van
bestuur van het AGB Glabbeek kunnen te allen tijde alle boekhoudkundige documenten van
de vereniging inkijken.
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TITEL VIII: OPZEGGING EN VEREFFENING
ARTIKEL 28: Opzegging
Alle deelnemers kunnen jaarlijks uiterlijk op 1 september deze overeenkomst opzeggen,
waarbij de opzegging ingaat op 1 januari van het daarop volgende jaar. De opzegging gebeurt
bij aangetekend schrijven gericht aan de andere deelnemers.
De opzegging door een van de deelnemers categorie A heeft van rechtswege het einde van
deze overeenkomst voor alle deelnemers tot gevolg.
De opzegging door een deelnemer categorie B of C heeft niet het einde van deze
overeenkomst tot gevolg. Indien meer dan de helft van de deelnemers categorie B of meer dan
de helft van de deelnemers categorie C de overeenkomst opzegt heeft dit evenwel het einde
van deze overeenkomst voor alle deelnemers tot gevolg.
ARTIKEL 29: Vereffening
De beherende gemeente staat in voor de vereffening van de vereniging.
ARTIKEL 30: Bestemming actief
Het resterend actief na vereffening wordt verdeeld onder de deelnemers categorie A volgens
een vooraf goedgekeurde verdeelsleutel.

