OVEREENKOMST BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING
,,SPORTREGIO
DIJLE & HAGELAND"
Tussen de hierna vermelde lokale overheden, hier vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is

overeengekomen een interlokale vereniging op te richten volgens de bepalingen van het decreet van
6 juli 200L houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De gemeente Bertem, met zetelte Tervuursesteenweg 1-78, 3060 Bertem, hiervertegenwoordigd
doorJoëlVander Elst, Burgemeester, en Dirk Stoffelen, gemeentesecretaris, handelend in naam
en voor rekening van de gemeente Bertem, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 28
november 20L7.
De gemeente Bierbeek, met zetel te Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek, hier vertegenwoordigd
door Johan Vanhulst, burgemeester, en Peter Verlinden, gemeentesecretaris, handelend in naam
en voor rekening van de gemeente Bierbeek, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 9
november 2017.
De gemeente Boutersem, met zetelte Neervelpsestraat LI,3370 Boutersem, hier
vertegenwoordigd door Sarah Boon, burgemeester, en Xavier Van Opdenbosch,
gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van de gemeente Boutersem, in
uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 30 november 2017.
De gemeente Herent, met zetel te Spoorwegstraat 6, hier vertegenwoordigd door Astrid Pollers,
burgemeester, en Herman Artois, gemeentesecretaris, handelend in naam en voor rekening van
de gemeente Herent, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 14 november 2017.
De gemeente Kortenberg, met zetel te Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, hier
vertegenwoordigd door Chris Taes, burgemeester, en Paul Lebrun, gemeentesecretaris,
handelend in naam en voor rekening van de gemeente Kortenberg, in uitvoering van een
gemeenteraadsbesluit van 4 december 2OI7.
De gemeente Lubbeek, met zetel te Gellenbe rg 16, 32IO Lubbeek, hier vertegenwoordigd door
Tania Roskams, burgemeester wnd., en Johan Geens, gemeentesecretaris, handelend in naam en

voor rekening van de gemeente Lubbeek, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 29
november 2017.
De gemeente Oud-Heverlee, met

zetelte Gemeentestraat 2,3054 Oud-Heverlee, hier
vertegenwoordigd door Alexander Binon, burgemeester, en Marijke Pertz, gemeentesecretaris,
handelend in naam en voor rekening van de gemeente Oud-Heverlee, in uitvoering van een
gemeenteraadsbesluit van L9 december 2017.
Voormelde partijen hebben de inhoud van de oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht
vastgesteld als volgt:
HOOFDSTUK

Art.

1

1-

NAAM, DOEL, DUUR, VERTENGTNG EN OPZEGMOGELTJKHETD

Naam van de interlokale vereniging

De interlokale vereniging draagt de naam "Sportregio Dijle & Hagelond" . De term interlokale
vereniging zal steeds aan de naam of de afkorting worden toegevoegd.

Art.

2

Doel van de interlokale vereniging

De interlokale vereniging "sportregio Dijle & Hageland" heeft als doelstelling het sportbeleid - in de
ruime zin van het woord - van de participerende gemeenten op elkaar af te stemmen en te
stimuleren, intergemeentelijk overleg te creëren en te onderhouden en van waaruit gemeentelijke

en i nte rgemeente lijke spo rtactiviteiten

Art.
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Duurtijd, verlenging en opzegmogelijkheid

De interlokale vereniging wordt opgericht voor een periode van onbepaalde duur ingaand op
januari 2018.

L

Uittreding kan enkel gedurende de eerste 6 maanden van elke nieuwe legislatuur van de
gemeenteraden. De opzeg gaat in op 1 januari van het jaar daaropvolgend.
De uittredende partij heeft in dat geval geen recht op recuperatie van de ingebrachte financiële

middelen en roerende of onroerende goederen.
HOOFDSTU K 2

Art.

4

-

ZETEL, INZET VAN PERSON EEL

Zetel en administratief secretariaat

Het beheerscomité duidt volgens de bepalingen die opgenomen worden in het huishoudelijk
reglement een beherende gemeente aan, die de vereniging vertegenwoordigt en waar de zetel is
gevestigd. ln deze gemeente is tevens het administratief secretariaat van de interlokale vereniging
gevestigd.

Art.

5

lnzet van personeel

ledere participant zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de activiteiten die
kaderen in de doelstelling van artikel 2.
Alle rechten van het ingezette gemeentepersoneel voor het samenwerkingsverband blijven onverlet.
ln het bijzonder wordt erop gewezen dat de genoemde personeelsleden gemeentepersoneel blijven
en zodoende onderworpen blijven aan alle dekkingen van door de gemeenten afgesloten polissen.
Desnoods zullen de participerende gemeenten met hun verzekeraars de daartoe noodzakelijke
uitbreidingen van hun polissen dienen af te sluiten.
HOOFDSTUK 3

-

INBRENG VAN DE DEELNEMERS EN WIJZE WAAROP DEZE INBRENG WORDT

BEHEERD

Art.6

lnbreng

of regiobijdrage van de participerende gemeenten in de vereniging wordt per
kalender vastgesteld op basis van een bedrag per inwoner volgens het inwonersaantal bepaald op 1januari van het vorige kalenderjaar. Dit bedrag kan door het beheerscomité jaarlijks herzien worden
De financiële inbreng

De regiobijdrage wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex en jaarlijks aangepast volgens de

formule:
Basisregiobijdrage X nieuwe index = nieuwe regiobijdrage
Basisindex

De basisregiobijdrage voor het kalenderjaar 2018 bedraagt 0,30 euro per inwoner. De basisindex is
die van augustus 2OIT,Ierwijl de nieuwe index, diegene is van de maand augustus voorafgaand aan
het nieuwe kalenderjaar. Nooit zal de nieuwe regiobijdrage minder mogen bedragen dan de
basisregiobijd rage.
De financiële inbreng wordt ten laatste tegen 1 februari per factuur opgevraagd bij de verschillende
participerende gemeenten.

HOOFDSTUK 4

Art.

7

- BEHEERSCOMITE,

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN INTERNE ORGANISATIE

Samenstelling beheerscomité

Binnen de vereniging wordt een beheerscomité opgericht.
Het beheerscomité is samengesteld uit een stemgerechtigde afgevaardigde van elke participant. De
afgevaardigde van de gemeenten in het beheerscomité is de schepen bevoegd voor sport.
De deelnemers kunnen een plaatsvervangend afgevaardigde aanstellen die de afgevaardigde, die
tijdelijk belet is, vervangt. De plaatsvervangende afgevaardigde dient een lid van de gemeenteraad te

zíjn.
De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur van
de gemeenteraad, onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden het mandaat van hun

vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de beëindiging van rechtswege van het mandaat
van de leden van het beheerscomité van zodra zij hun hoedanigheid van schepen of
gemeenteraadslid (voor de plaatsvervanger) verliezen.
De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het moment dat er in hun vervanging is
voorzien.
Het beheerscomité wordt telkens weer samengesteld (uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de
installatie van de nieuwe gemeenteraad) bij het begin van elke nieuwe bestuursperiode van de
gemeenteraad.

voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité worden aangeduid onder de
stemgerechtigde afgevaardigden van de participerende gemeenten. Dit zal per legislatuur gebeuren
in de eerste 6 maanden volgend op het jaar van de verkiezingen.
De

Het beheerscomité wordt bijgewoond door de leden van de werkgroep, zoals omschreven in artikel
11. Deze hebben geen stemrecht.
Er kunnen steeds deskundigen uitgenodigd worden op de vergadering

Art.

8

Bevoegdheden van het beheerscomité

Tot de bevoegdheid van het beheerscomité behoren:

-

het overleg over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd;
het goedkeuren van het programma en de begroting voor het volgende werkjaar;
het goedkeuren van het jaarverslag;
de voorlopige vaststelling van de jaarrekening van de interlokale vereniging, die samen met het
jaarverslag aan de gemeenteraden voor goedkeuring wordt voorgelegd;
het opstellen van wijzigingen aan deze overeenkomst die ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de gemeente;
het opstellen en wijzigen, bij eenvoudige beslissing, van het huishoudelijk reglement;

het aanduiden van een voorzitter en ondervoorzitter van het beheerscomité;
het aanstellen van rekeningtoezichters;
het financieel beheer en het bepalen van de hoogte van de financiële inbreng.

Art.

9

Quorum en wijze van beslissen

Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien meer dan de helft van de stemgerechtigde
leden aanwezig is.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité over de punten die voor een tweede maal
op de agenda voorkomen beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige
vertegenwoordigers.
De tweede oproeping gebeurt overeenkomstig de bepalingen voorzien in het huishoudelijk
reglement. ln deze tweede oproep wordt er uitdrukkelijk gewezen op het feit dat het beheerscomité
over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen zal kunnen beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde vertegenwoordigers.

ledere stemgerechtigde vertegenwoordiger beschikt over één stem.
Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid.
De stemming over personen is steeds geheim.

Art. 10 Huishoudelijk reglement
De organisatie van de werkzaamheden wordt door het beheerscomité geregeld in een huishoudelijk
reglement. Dit huishoudelijk reglement wordt bij de overeenkomst gevoegd zonder er evenwel deel

van uit te maken.

Art. 11 Werkgroep
Het beheerscomité.wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door een werkgroqp van
sportambtenaren en adviserende leden.
De samenstelling en opdrachten van deze werkgroep worden bepaald in het huishoudelijk

reglement.
HOOFDSTUK 5 - FINANCIEEL BEHEER EN FINANCIETE CONTROLE

Art. 12 Vastlegging van de middelen en financieel beheer
De participanten leggen ieder de minimale middelen vast die zij voor het volgend werkjaar als
werkingskost aan de vereniging ter beschikking moeten stellen. Deze middelen worden tijdig ter
beschikking gesteld aan de interlokale vereniging.
De aan de vereniging ter beschikking gestelde middelen worden beheerd door een financieel

beheerder - aangeduid door het beheerscomité
beheerscomité.

-

die verantwoording verschuldigd is aan het

Art. 13 Goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat
De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan het

bevoegd bestuursorgaan van de participerende gemeenten'

De interlokale vereniging zorgt ervoor dat de rekening aan de participerende gemeenten wordt
bezorgd uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar. Een werkjaar
loopt van 01-/01, tot en met31,/L2. De bijhorende verantwoordingsstukken liggen ter inzage bij de
financieel beheerder en worden op eenvoudig verzoek aan de deelnemers ter beschikking gesteld
De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van het bevoegd bestuursorgaan van
de participerende gemeenten ze goedkeurt.

lndien het bevoegd bestuursorgaan niet reageert binnen de 60 dagen na voorlegging wordt zij geacht
haar goedkeuring over de jaarrekening te hebben verleend.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de
realisatie van de doelstelling van de vereniging.

Art. 14 Financiële controle
De boekhouding en de rekening van de interlokale vereniging worden gecontroleerd door 2
reken ingtoezichters.
HOOFDSTUK 6 - INFORMATIEVERSTREKKING AAN DE DEELNEMERS, JAARLIJKSE EVALUATIE DOOR
DE GEMEENTERADEN

Art. 15 Informatieverstrekking aan de deelnemers
Samen met de rekening wordt aan de participerende gemeenten een jaarverslag ter beschikking
gesteld. Dit jaarverslag wordt - wat de participerende gemeenten betreft - samen met de rekening
aan het bevoegd bestuursorgaan ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling
van dit jaarverslag geeft de vertegenwoordiger van de gemeente in de interlokale vereniging
toelichting in het bevoegd bestuursorgaan.

Art. 16 Jaarlijkse evaluatie door het bevoegd bestuursorgaan
De jaarlijkse evaluatie in

het bevoegd bestuursorgaan gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van

het jaarverslag en de jaarrekening.
HOOFDSTUK 7

-

VEREFFENING

Art.17 Vereffening
Wanneer aan het bestaan van de vereniging een einde komt, wordt door de participanten in
gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld.
De in de vereniging aanwezige middelen worden in voorkomend geval verdeeld over de

participanten overeenkomstig hun inbreng.
De schulden worden evenredig verdeeld over de participerende gemeenten.

Opgemaakt te Lubbeek op 2O/L2/2OL7 in7 exemplaren. Elke participant erkent één exemplaar te

hebben ontvangen.
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