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DE GEMEENTERAAD

Goedkeuring statuten Intergemeentelijke projectvereniging Wijk-werk West-Limburg.
Feiten en context
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 augustus 2017 houdende het
principieel akkoord met de opname van een regisseursrol bij de oprichting van een wijkwerkorganisatie zoals
omschreven in het voorontwerp van het decreet 'wijk-werken' tussen lokale besturen met een vergelijkbaar profiel
op het vlak van oa. bevolkingsaantal, lokale economie en PWA-gebruikers en het opstarten van de
onderhandelingen met het oog op de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband 'wijk-werken';
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017 houdende het
principieel akkoord met een samenwerkingsverband wijk-werken West-Limburg (Beringen, Heusden-Zolder, Ham,
Tessenderlo, Leopoldsburg, Lummen en Halen) onder voorwaarden dat er bij de verdeling van de middelen en de
bepaling van de inplantingsplaats rekening gehouden wordt met de omvang van het gebruik en met de
daadwerkelijk toegewezen cheques;
Gelet op de goedkeuring van de colleges van burgemeester en schepenen van Halen, Herk-De-Stad, Lummen,
Beringen Leopoldsburg, Tessenderlo en Ham in september 2017 waarbij de toekenning van de opdracht
"organisator wijk-werken" aan het samenwerkingsverband Wijk-werk West-Limburg werd goedgekeurd;
Overwegende dat de stad Beringen de afgelopen maanden heeft opgetreden als trekker voor het oprichten van een
samenwerkingsverband en dat de stad Beringen wenst op te treden als zetel van de IPV Wijk-werk West-Limburg;
Overwegende dat in overleg met de acht deelnemende gemeenten werd beslist om voor de organisatie van het wijkwerken een intergemeentelijke projectvereniging op te richten voor de periode van 15 december 2017 tot 31
december 2019 en er statuten werden ontworpen;
Overwegende ingevolge het voormelde decreet een einde dient gesteld te worden aan de afvaardiging in de vzw
PWA Herk-de-Stad;
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Wettelijke motivering
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 42 en 43;
Gelet op de bepaling van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming
van 7 juli 2017;
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Beslissing:
Artikel 1.
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de oprichting van de Intergemeentelijke Projectvereniging Wijk-werk WestLimburg inzake de organisatie van wijk-werken tussen de stad Beringen, de gemeente Heusden-Zolder, de
gemeente Lummen, de stad Herk-De-Stad, de gemeente Ham, de stad Halen, de gemeente Tessenderlo en de
gemeente Leopoldsburg.
Artikel 2.
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan navolgende statuten van de Intergemeentelijke Projectvereniging Wijkwerk West-Limburg:
Overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de projectvereniging ‘Wijk-werk
West-Limburg‘ voor de organisatie van het “Wijk-Werken"
Tussen de ondergetekenden:
- De gemeente Leopoldsburg, met zetel te Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg, vertegenwoordigd door de
heer Wouter Beke, burgemeester en de de heer Dany Punie, secretaris;
- De gemeente Ham, met zetel te Dorpsstraat 19, 3945 Ham, vertegenwoordigd door de heer Dirk De Vis,
burgemeester en de heer Erik Accou, secretaris;
- De gemeente Tessenderlo, met zetel te Markt z/n, 3980 Tessenderlo, vertegenwoordigd door de heer Fons
Verwimp, burgemeester en de heer Tom Thijsmans, secretaris;
- De gemeente Lummen, met zetel te Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, vertegenwoordigd door de heer Luc
wouters, burgemeester en de heer Bernard Zwijzen, secretaris;
- De stad Halen, met zetel te Markt 14, 3545 Halen, vertegenwoordigd door Erik Van Roelen, burgemeester en
mevrouw Bie Loosen, secretaris;
- De gemeente Heusden-Zolder, met zetel te Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door de
heer Mario Borremans, burgemeester en de heer Yvo Aerts, secretaris;
- De stad Herk de Stad, met zetel te Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk de Stad, vertegenwoordigd door de heer Bart
Gruyters, burgemeester en mevrouw Nathalie Creten, secretaris;
- De stad Beringen, met zetel te Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen, vertegenwoordigd door de heer Maurice
Webers, burgemeester en de Heer Luc Vrijdaghs, secretaris.
1. BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1
De voornoemde gemeenten, sluiten een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met
rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van een Projectvereniging, voor de vorming van een regionaal
samenwerkingsverband inzake Wijk-Werken. De projectvereniging draagt de naam ‘Wijk-werk West-Limburg’
Zij wordt beheerst door:
De bepalingen van het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader
van de zesde staatshervorming.
de bepaling van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking,
deze overeenkomst
Artikel 2
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Projectvereniging: een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid overeenkomstig
hoofdstuk 3, afdeling 2 van het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6
juli 2001, afgesloten tussen verschillende partners om een project van gemeentelijk en
regionaal belang te verwezenlijken
2. Raad van Bestuur: vertegenwoordigers benoemd door alle deelnemende gemeenten
3. Stuurgroep: minstens één (ambtelijke) vertegenwoordiger per deelnemend
gemeentebestuur, eventueel aangevuld met één afgevaardigde van VDAB, onder leiding van
de voorzitter en de secretaris van de projectvereniging.
Artikel 3
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De zetel van de projectvereniging is gevestigd te Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, alwaar de oprichtingsakte en
gedetailleerde notulen van de raad van bestuur, orgaan van voormelde rechtspersoon, ter inzage liggen van de bij
artikel 18 van voormeld decreet bedoelde gegadigden.
Artikel 4
De projectvereniging heeft tot doel:
De organisatie van het ‘wijk-werken’.
Wijk-werken heeft als doelstelling om werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
werkervaring te laten opdoen minstens gericht op het behoud van reeds verworven competenties. Dit gebeurt door
het uitvoeren van maatschappelijk relevante activiteiten binnen een reële arbeidsmarktomgeving door middel van
werkplekken op lokaal niveau bij een gebruiker. De werkzoekende kan werkervaring opbouwen in functie van een
individueel traject naar werk gericht op het normaal economisch circuit. (art.7 decreet wijk-werken)
Artikel 5
De projectvereniging wordt opgericht vanaf 15 december 2017 tot en met 31 december 2019.Tijdens die periode is
geen uittreding mogelijk.
De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn
dan zes jaar, ingevolge de voor het verstrijken van de termijn door de deelnemende gemeenten genomen
beslissingen ten gunste van de verlenging. Bij gebrek aan instemming van alle betrokken gemeenten of bij het
uitblijven van een of meer beslissingen, wordt de projectvereniging ontbonden. Artikels 18 en 18 bis van deze
overeenkomst bepalen de wijze van vereffening.
2. LEDEN
Artikel 6
De leden van de projectvereniging zijn de gemeenten die deze overeenkomst hebben ondertekend of later zullen
ondertekenen en de statuten hebben aanvaard.
De aanvaarding van een nieuw lid dient goedgekeurd te worden met tweederde meerderheid in de Raad van
Bestuur, op basis van een raadbeslissing.
De toetreding wordt daarop aan alle leden van de projectvereniging bezorgd die de toetreding goedkeuren met een
gewone meerderheid van de gemeenteraden
De toetreding neemt aanvang op de eerste dag van de maand volgend op de aanvaarding door de laatste
deelnemende gemeente.
Elke wijziging van samenstelling van de projectvereniging dient door de raad van bestuur, schriftelijke en binnen de
maand na de wijziging, ter kennis te worden gegeven aan alle gemeenten.
Artikel 7. Einde van het lidmaatschap
Tijdens de bij de oprichting van een projectvereniging vastgestelde duur, is geen uittreding mogelijk. (art. 13 IGS)
3. RAAD VAN BESTUUR
Artikel 8
De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en raadgevende leden.
Stemgerechtigde leden zijn schepenen bevoegd voor sociale zaken, tewerkstelling, sociale economie en/of lokale
economie, burgemeesters, andere schepenen of OCMW/gemeenteraadsleden.
Daarnaast duidt iedere deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met raadgevende stem. Deze
afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeenten, verkozen 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.
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de gemeenteraad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat
intrekt en in dezelfde gemeenteraadsvergadering een vervanger aanduidt.
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval
van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten in de
loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de
gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. De gebeurlijke aanduiding
van bestuurders door de andere deelnemers gebeurt dan in de loop van de maand volgend op de installatie van hun
eigen gemeenteraden. (Art 19 IGS)
De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die hun expliciet door de
deelnemers zijn opgedragen.
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de projectvereniging. Zij zijn
overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk
zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.
Artikel 9
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De Raad van Bestuur duidt uit zijn leden een voorzitter en een secretaris aan. Het voorzitterschap wordt steeds
toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen stemgerechtigde bestuurder.
Artikel 10
Alle gemeenten hebben recht op één stemgerechtigd lid. Elke bestuurder beschikt over één stem. Leden van de
Raad van Bestuur kunnen zich niet laten vervangen op de vergaderingen. Stemgerechtigde leden kunnen wel een
volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid. Elk lid kan maar over één volmacht beschikken.
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone meerderheid
van het aantal bestuurders. Van dit aanwezigheidsquorum kan statutair worden afgeweken voor een tweede
vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voorzover het gaat om punten
die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid met uitzondering van de beslissingen waarvoor
volgens deze statuten een bijzondere meerderheid vereist is.
Artikel 11
De Raad van Bestuur heeft een algemeen coördinerende opdracht, het legt prioriteiten inzake beleid en werking
vast. De prioriteiten en werking worden rekening houdend met de plaatselijke situatie bepaald.
De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin de organisatie van de werkzaamheden
worden vastgelegd en legt dit reglement en ook alle latere wijzigingen eraan ter goedkeuring voor aan de
deelnemende partners.
Daarnaast behoren tot de taken van de Raad van Bestuur:
 Het overleggen over de wijze waarop deze overeenkomst wordt uitgevoerd;
 Het wijzigen van het huishoudelijk reglement;
 Het voorbereiden en vastleggen van het programma en de begroting voor de volgende
werkjaren;
 Het opmaken van een jaarverslag;
 Het vastleggen van de rekeningen van de projectvereniging;
 Het voorleggen van de rekeningen en het jaarverslag aan de gemeenteraden van de
deelnemende besturen
 Het formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van de algemene overeenkomst
 Het organiseren van het toezicht op het bereiken van de doelstellingen van de
projectvereniging.
 De raad van bestuur is in elk geval bevoegd voor het personeelsbeleid.
De raad van bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het bijwonen van zijn
vergaderingen. Hun aanwezigheid wordt vermeld in de notulen. Deze personen hebben geen stemrecht.
Artikel 11bis
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen presentiegeld.
Artikel 11-ter
De raad van bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar. De uitnodigingen met de agenda, worden, minstens via
mail, minstens twee weken vooraf verzonden.
4. STUURGROEP
Artikel 12
Er wordt een (ambtelijke) stuurgroep opgericht, bestaande uit minstens één afgevaardigde per deelnemende
gemeente eventueel aangevuld met één vertegenwoordiger van VDAB.
Het staat de stuurgroep vrij om andere externe deskundigen uit te nodigen in functie van de agenda.
De stuurgroep adviseert de Raad van Bestuur. De werking van de stuurgroep kan worden bepaald in het
huishoudelijk reglement. De stuurgroep wordt geleid door voorzitter en secretaris.
5. PERSONEEL
Artikel 13
De Raad van Bestuur is bevoegd voor het personeelsbeleid.
Artikel 14
De gemeenten voorzien zelf een geschikte locatie waar het personeel zijn taken zal uitvoeren.
De verdeling van de inzet van de personeelsleden van de VDAB in de verschillende gemeenten van de
projectvereniging gebeurt op basis van volgende criteria:
- het percentage van het aantal inwoners van de gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners van de
projectvereniging op datum van 1 januari 2017;
- het percentage van het aantal PWA-cheques per gemeente in 2016 ten opzichte van het totaal aantal PWAcheques van de projectvereniging in 2016.
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De som van de twee percentages gedeeld door twee is het percentage waarop de uren personeelsinzet van VDAB
per gemeente verdeeld wordt.
Het percentage wordt vastgeklikt voor de periode van de projectvereniging zoals vermeld in artikel 5 en betreft dus
enkel de uren personeelsinzet van VDAB.
De personeelsinzet door personeelsleden aangeworven door de projectvereniging zullen over de deelnemende
gemeenten van de projectvereniging verdeeld worden op basis van het aantal binnengekomen wijk-werkcheques.
De eerste meting van het aantal wijk-werkcheques gebeurt op 1 april 2018 en wordt geactualiseerd op 1 januari
2019.
6. FINANCIEN
Artikel 15
De financiële middelen worden aangewend voor de doeleinden omschreven in art. 4 van deze overeenkomst
Artikel 16
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding
van de ondernemingen, en met naleving van de richtlijnen die de overheid
uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.
De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een
activiteitenverslag, en het verslag van de accountant, voor aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten , die er hun goedkeuring
aan verlenen.
De jaarrekeningen worden na hun goedkeuring overeenkomstig de procedure, bepaald in de statuten, door toedoen
van de raad van bestuur neergelegd bij Nationale Bank van België.
Artikel 17
De Raad van Bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en hierover
jaarlijks rapporteert aan het college.
7. INFORMATIEVERSTREKKING AAN DEELNEMERS
Artikel 18
De jaarrekening, vergezeld van het activiteitenverslag, wordt overgemaakt aan alle deelnemende gemeenten.
De gemeenteraden spreken zich bij eenvoudige meerderheid uit over deze jaarrekening.
7. VEREFFENING
Artikel 19
De projectvereniging kan voortijdig ontbonden worden mits unaniem akkoord van alle bestuurders.

Artikel 19bis
Wanneer aan het bestaan van de projectvereniging een einde komt, wordt door de deelnemende gemeenten in
gezamenlijk akkoord één of meerdere vereffenaars aangesteld.
De in de projectvereniging aanwezige middelen of schulden worden in voorkomend geval verdeeld over de
deelnemende gemeenten met de verdeelsleutel waarbij de uren personeelsinzet van VDAB over de verschillende
gemeenten van het samenwerkingsverband wordt verdeeld zoals beschreven in artikel 14.
8. SLOTBEPALINGEN
Artikel 20
Voor alles wat niet door deze overeenkomst werd geregeld, zal het huishoudelijk reglement en het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking van toepassing zijn. Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is
door het hierboven vermeld decreet zijn op het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid de bepalingen
van toepassing van het wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Artikel 21 Fiscale verklaring
Partijen verzoeken de financiële beheerder om een kosteloze registratie van deze akte ingevolge de toepassing van
artikel 161,3° van het Wetboek der Registratierechten.
Aldus gedaan te Beringen op 7 december 2017 in 8 exemplaren elk der voornoemde partijen erkennend één
exemplaar te hebben ontvangen.
Getekend door,
Namens:
Gemeente Leopoldsburg
Burgemeester

Secretaris
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Wouter Beke

Dany Punie

Gemeente Ham
Burgemeester
Dirk de Vis

Secretaris
Eric Accou

Gemeente Tessenderlo
Burgemeester
Fons Verwimp

Secretaris
Tom Thijsmans

Gemeente Lummen
Burgemeester
Luc Wouters

Secretaris
Bernard Zwijzen

Stad Halen
Burgemeester
Erik van Roelen

Secretaris
Bie Loosen

Gemeente Heusden-Zolder
Burgemeester
Mario Borremans

Secretaris
Yvo Aerts

Stad Herk de Stad
Burgemeester
Bart Gruyters

Secretaris
Nathalie Creten

Stad Beringen
Burgemeester
Secretaris
Maurice Webers
Luc Vrijdaghs
Artikel 3.
De gemeenteraad besluit om de afvaardiging van de gemeenteraad in de Algemene Vergadering en Raad van
Bestuur van de vzw PWA Herk-de-Stad te beëindigen op 31 december 2017 conform de bepalingen van het decreet
wijk-werken.
Artikel 4.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en
latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer Provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
-de stad Beringen t.a.v. de heer Kristof Schulpé
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