STATUTEN
SPORTREGIO KEMPEN IV
Contactadres: “Sportregio Kempen IV”, Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen

ARTIKEL 1. WETTELIJK KADER
Tussen de hierna vermelde lokale overheden (Artikel 2. Partners) is overeengekomen de interlokale vereniging
(IV) “Sportregio Kempen IV” verder te zetten.
De statuten bevatten het wettelijke kader van de “Sportregio Kempen IV” en de werking van het beheerscomité
van de “Sportregio Kempen IV”, beheerst door de toepasselijke bepalingen van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Koninklijke besluiten die van toepassing zijn op de
interlokale samenwerkingen.
De statuten worden goedgekeurd door de gemeenteraden van de participerende gemeenten van de “Sportregio
Kempen IV”.

ARTIKEL 2. PARTICIPERENDE GEMEENTEN – SPORTREGIO KEMPEN IV
“Sportregio Kempen IV” is een samenwerking van de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals,
Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Olen, Vorselaar en Westerlo.
De hierboven vernoemde gemeenten, worden verder benoemd als “participerende gemeenten”.

ARTIKEL 3. ALGEMENE BEPALINGEN
Naam van de interlokale vereniging

§1.

De interlokale vereniging draagt de naam “Sportregio Kempen IV”, of afgekort “SRK
IV”. De term interlokale vereniging (IV) zal steeds aan de naam of de afkorting worden
toegevoegd.

§2.

Het contactadres van de “Sportregio Kempen IV” is gevestigd in de gemeente Nijlen
(2560), Kerkstraat 4. Alle briefwisseling wordt gericht aan dit adres.

§3.

De werkgroep kan beslissen om het contactadres van de “Sportregio Kempen IV” te
veranderen.

§4.

De “Sportregio Kempen IV” (SRK IV) heeft als doelstelling het sportbeleid - in de ruime zin
van het woord - van de voorvermelde participerende gemeenten te stimuleren en op
elkaar af te stemmen, intergemeentelijk overleg creëren en onderhouden waaruit
gemeentelijke en intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten kunnen voortvloeien.

§5.

De overeenkomst voor de “Sportregio Kempen IV” wordt gesloten voor onbepaalde duur.

§6.

Elke opzeg moet worden gecommuniceerd, via aangetekend schrijven, aan de
gemeenteraden van alle participerende gemeenten voor 1 juli van het lopende werkjaar
met vermelding van de motivatie tot deze beslissing. De datum van verzending geldt als
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datum van opzegging.

§7.

In 2016 kunnen de partners eenmalig uitstappen uit de “Sportregio Kempen IV” met
recuperatie van de financiële inbreng. Het bedrag van de financiële inbreng is gelijk aan de
aanwezige middelen verdeeld over de participerende gemeenten overeenkomstig hun
inbreng.

§8.

Indien na 2016 een participerende gemeente zijn opzeg geeft - met uitzondering van
artikel 3 §7 – uit de “Sportregio Kempen IV” heeft deze participerende gemeente geen
recht op recuperatie van de ingebrachte financiële middelen en roerende of onroerende
goederen.

§9.

Indien een gemeente niet meer voldoet aan de verplichtingen/afspraken, zoals
opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement, kunnen de participerende
gemeenten deze gemeente in gebreke stellen en uitsluiten tot verdere deelname. De
uitsluiting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende
leden van de interlokale vereniging. De uitsluiting is goedgekeurd indien de gewone
meerderheid van de bevoegde raden deze goedkeurt. De uitsluiting gaat in vanaf de
goedkeuring ervan. Een gemeente heeft bij uitsluiting geen recht op recuperatie van de
ingebrachte financiële middelen.

Uitsluiting

ARTIKEL 4. INTERNE ORGANISATIE VAN DE “SPORTREGIO KEMPEN IV”
Participerende gemeenten
Beheerscomité
§1.

De rol en de werking van het beheerscomité wordt beschreven in artikel 5. van deze
statuten

§2.

Het beheerscomité wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de werkgroep
“Sportregio Kempen IV” bestaande uit gemeentelijke ambtenaren van de participerende
gemeenten die aan de werking van de “Sportregio Kempen IV” worden toegewezen.

§3.

De rol, de samenstelling, de opdrachten en de werking van de werkgroep wordt volledig
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de “Sportregio Kempen IV”.

§4.

De “Sportregio Kempen IV” kan deskundigen uitnodigen die als adviserende leden binnen
het beheerscomité of de werkgroep aanwezig kunnen zijn:
− De provinciale sportdienst van Antwerpen, APB Sport;
− De Vlaamse en provinciale afdeling Antwerpen van het BLOSO;
− De Vlaamse en provinciale afdeling Antwerpen van het ISB;
− De Vlaamse en provinciale afdeling Antwerpen van SVS;
Deze opsomming is niet beperkend.

Werkgroep

Deskundigen

ARTIKEL 5. BEHEERSCOMITE
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Rol beheerscomité

§1.

Tot de bevoegdheid van het beheerscomité behoren:
− De vaststelling van de jaarrekening van de “Sportregio Kempen IV”, die aan de
gemeenteraden voor goedkeuring wordt voorgelegd;
− Het wijzigen van de statuten, die aan de gemeenteraden voor goedkeuring wordt
voorgelegd;

§2.

Alle taken die niet statutair aan het beheerscomité zijn toegekend, vallen onder
verantwoordelijkheid van de werkgroep van de “Sportregio Kempen IV”.

Samenstelling beheerscomité
Stemgerechtigde leden

§3.

Het beheerscomité is samengesteld uit maximum één stemgerechtigde van elke
participerende gemeente. Deze wordt aangeduid door de gemeenteraden van de leden van
de interlokale vereniging.

§4.

Alleen natuurlijke personen kunnen stemgerechtigde zijn van een participerende
gemeente. De stemgerechtigden voor de participerende gemeenten worden aangewezen
onder de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden.

§5.

De participerende gemeenten kunnen eveneens een plaatsvervangend stemgerechtigde
aanstellen. De plaatsvervangende stemgerechtigde vervangt de stemgerechtigde die
tijdelijk belet is. De plaatsvervangende stemgerechtigde moet eveneens de burgemeester,
een schepen of een gemeenteraadslid zijn.

Niet stemgerechtigde leden

§6.

De leden van de werkgroep van de “Sportregio Kempen IV” maken deel uit van het
beheerscomité, maar zijn enkel aanwezig ter ondersteuning van de vergadering van het
beheerscomité.

§7.

Het beheerscomité kan op vraag of op uitnodiging sprekers en deskundigen uitnodigen om
de vergaderingen van het beheerscomité bij te wonen.

Duur benoeming beheerscomité
§8.

De leden van het beheerscomité oefenen hun mandaat uit voor een periode van een
bestuurslegislatuur.

§9.

Dit echter onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraden van de leden van de
interlokale verenging om het mandaat van hun afgevaardigden te allen tijde te beëindigen
en onverminderd de beëindiging van het mandaat van de leden van het beheerscomité van
zodra zij de hoedanigheid van burgemeester of schepen verliezen. Bij vroegtijdige
beëindiging van het mandaat van de afgevaardigde, wordt onverwijld een nieuwe
afgevaardigde aangeduid.
In geval van vernieuwing van de gemeenteraden ingevolge verkiezingen duiden de nieuwe
bevoegde gemeenteraden binnen een termijn van 6 maanden, volgende op het werkjaar
waarin die verkiezingen plaatsvinden, nieuwe afgevaardigden aan. Hun mandaat gaat in
vanaf het ogenblik van hun aanstelling. De leden blijven echter lid van het beheerscomité
tot het moment dat er in hun vervanging is voorzien.
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Vergaderritme
§10.

Het beheerscomité van de “Sportregio Kempen IV” vergadert minstens één maal per
kalenderjaar.

§11.

Indien minstens een derde van de stemgerechtigde van de participerende gemeenten
daartoe verzoekt, is de werkgroep verplicht het beheerscomité samen te roepen.

Werking van het beheerscomité
Uitnodiging beheerscomité
§12.

De uitnodiging wordt minstens veertien kalenderdagen voor de vergaderdatum verstuurd.

§13.

De uitnodigingen voor alle vergaderingen gebeuren per e-mail en vermelden datum, uur en
plaats van de vergadering, alsmede de agendapunten. Samen met de agenda worden aan
de leden alle relevante stukken opgestuurd. Wat de rekening betreft, dient een exemplaar
van de rekening, met uitzondering van de bewijsstukken, mee te worden toegestuurd.

Verslag beheerscomité

§14.

De verslagen van de vergaderingen van het beheerscomité worden na de bijeenkomst aan
de leden van het beheerscomité bezorgd en zijn in de gemeenten ter inzage van de
gemeenteraadsleden.

§15.

Het beheerscomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de helft plus één
van de afgevaardigden aanwezig is.

§16.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan kan het beheerscomité enkel beslissen over de punten
die voor een tweede maal op de agenda voorkomen, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigden van de participerende gemeenten.

Quorum

Wijze van beslissen
§17.

Ieder stemgerechtigde beschikt over één stem.

§18.

Het beheerscomité neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid.

§19.

De stemming over personen is steeds geheim.

§20.

Voor het wijzigen van de statuten is een gewone meerderheid vereist.

§21.

De stemgerechtigden van het beheerscomité ontvangen geen presentiegeld.

Presentiegeld

ARTIKEL 6. FINANCIELE INBRENG
Financiële inbreng deelnemers
§1.

Er is geen financiële inbreng in 2015.
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§2.

Vanaf 2016 zal een bedrag worden vastgesteld, met een maximum van €0,05 per inwoner
volgens het inwonersaantal bepaald op 01/01 van het vorig kalenderjaar.

§3.

Het bedrag wordt vastgelegd door het beheerscomité op basis van de evaluatie in 2015 en
zal via bijlage 2 aan het huishoudelijk reglement worden toegevoegd.

Beheer financiën
§4.

De huidige financiële middelen en de inkomsten van de “Sportregio Kempen IV” worden
uitsluitend terug geïnvesteerd in de interlokale vereniging.

§5.

De samenwerking omtrent het financieel beheer van de “Sportregio Kempen IV” wordt via
het huishoudelijke reglement geregeld.

Controle financiën

§6.

De werkgroep van de “Sportregio Kempen IV” zorgt ervoor dat de rekening en de
bijhorende verantwoordingsstukken aan de participerende gemeenten worden overgemaakt
uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar.

§7.

De rekening van de “Sportregio Kempen IV” wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraden van de participerende gemeenten:
− De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt.
− Indien de gemeenteraad niet reageert binnen de 60 dagen na voorlegging is de
jaarrekening goedgekeurd.

ARTIKEL 7. INZET PERSONEEL
Taken in functie van de “Sportregio Kempen IV”
§1.

De verschillende taken in het kader van de werking van de “Sportregio Kempen IV” worden
opgenomen in het huishoudelijke reglement van de “Sportregio Kempen IV”.

Verdeling taken

§2.

De “Sportregio Kempen IV” heeft geen eigen personeel. Iedere participerende gemeente
zal het noodzakelijke personeel inzetten ten behoeve van de taken die aan de gemeente
zijn toegewezen, vastgelegd via het huishoudelijk reglement van de “Sportregio Kempen
IV”.

Rechtspositie personeelsleden

§3.

De personeelsleden die door een participerende gemeente worden ingezet, blijven in
dienst van dit participerend lid en blijven hun administratief en geldelijk statuut
behouden.

§4.

In het bijzonder wordt erop gewezen dat de personeelsleden gemeentepersoneel blijven en
zodoende onderworpen blijven aan alle dekkingen van door de gemeente afgesloten
polissen. Desnoods zullen de participerende gemeenten van de “Sportregio Kempen IV” met
hun verzekeraars de daartoe noodzakelijke uitbreidingen van hun polissen dienen af te
sluiten.
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Contactadres: “Sportregio Kempen IV”, Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen

§5.

Kosten verbonden aan de tewerkstelling van ieder personeelslid (meubilair, telefoon,
informaticamateriaal) zijn ten laste van de participerende gemeenten.

§6.

Eventuele verplaatsingsvergoedingen gemaakt door de personeelsleden in functie van
haar/zijn taak voor de “Sportregio Kempen IV” vallen niet ten laste van de “Sportregio
Kempen IV”.

ARTIKEL 8. ONTBINDING & VEREFFENING

§1.

De bevoegde gemeenteraden van de participerende gemeenten van de interlokale
vereniging kunnen beslissen tot ontbinden van de “Sportregio Kempen IV”. Het
beheerscomité kan over de ontbinding een advies formuleren aan de bevoegde
gemeenteraden. De ontbinding is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de
bevoegde raden deze goedkeurt.

§2.

Wanneer aan het bestaan van de “Sportregio Kempen IV” een einde komt, wordt door de
participerende gemeenten in gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars
aangesteld.

§3.

De in de “Sportregio Kempen IV” aanwezige middelen worden in voorkomend geval
verdeeld over de participerende gemeenten overeenkomstig hun inbreng.

§4.

De schulden worden evenredig verdeeld over de participerende gemeenten.

GOEDKEURING GEMEENTERAAD
De statuten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van …/……/….
Op het contactadres van de “Sportregio Kempen IV” zal van elke participerende gemeente 1 ondertekend
exemplaar worden bijgehouden.
……………………………………….,
Gemeentesecretaris

……………………………………,
Voorzitter gemeenteraad
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