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SOCIALE ECONOMIE.
1)

2)
3)

Goedkeuring oprichting interlokale vereniging (ILV) regie sociale
economie Rivierenland samen met de gemeentebesturen van Bonheiden,
Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-SintAmands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek .
Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk
reglement van 'ILV regie sociale economie Rivierenland'.
Aanduiding lid beheerscomité.

1) Goedkeuring oprichting interlokale vereniging (ILV) regie sociale economie
Rivierenland samen met de gemeentebesturen van Bonheiden, Bornem, Duffel, Heistop-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en
Willebroek .
2) Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk
reglement van 'ILV regie sociale economie Rivierenland'.
De beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
3) Aanduiding lid beheerscomité.
De beslissing wordt genomen met 24 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Kristof Calvo, Zineb El
Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians,
Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Shanna Jacops) en 13 onthoudingen (Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine
François, Karel Geys, Hamid Rif fi, Jan Verbergt, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens,
Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
• 17 december 2018: Open oproep vanuit de Vlaamse overheid voor de regierol voor de
steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 20202025, uiterlijk tegen 15 januari 2020.
• 2 december 2019: Het college beslist om de aanvraag voor de regierol sociale economie
2020-2025 in te dienen voor stad Mechelen en voor de volgende lokale besturen van de
regio: Sint-Katelijne-Waver, Lier, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek, Putte,
Bonheiden en andere gemeenten uit het arrondissement Mechelen die een
engagementsverklaring tijdig bezorgen. Beslissing onder voorbehoud van de ontvangst van
de engagementsverklaringen van de betrokken lokale besturen met samen een minimaal
inwonersaantal van 220 000 inwoners.

•
•

•

•
•
•

14 januari 2020: Gezamenlijke indiening regierol sociale economie 2020-2025 door:
Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Lier, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek, Putte,
Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Duf fel.
31 maart 2020: Mail van de Vlaamse overheid met de goedkeuring van een jaarlijkse
subsidie van 100.000 euro voor de gezamenlijke regierol sociale economie 2020-2025 door
Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Lier, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek, Putte,
Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Duf fel.
27 april 2020: Het college neemt akte van de goedkeuring van de regionale regierol sociale
economie 2020-2025 voor stad Mechelen en voor de volgende lokale besturen van de
regio: Sint-Katelijne-Waver, Lier, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek, Putte,
Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Duf fel.
Augustus 2020 – januari 2021: Voorbereiding en opstart regionale regierol sociale
economie.
1 april 2021: Mail van de Vlaamse overheid met de bevestiging van de jaarlijkse
toekenning van de subsidie van 100.000 euro voor 2021.
Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 33: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
• De Vlaamse overheid heeft goedkeuring gegeven om voor de periode 2020-2025 de
regierol sociale economie gezamenlijk op te nemen met de volgende gemeenten van de
regio Rivierenland: Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte,
Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.
• Het doel van de regie sociale economie:
- Ontwikkeling beleidsvisie op sociale economie
- Uitbouw sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Bevordering van samenwerking met en tussen sociale economie
• Voor de uitvoering van de regie sociale economie zijn minimaal de volgende 3 acties
verplicht - bij voorkeur afgeleid uit een omgevingsanalyse:
- Actie die de netwerking op het grondgebied bevordert
- Actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de sociale economie
- Actie ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Voorbereiding en opstart regionale regierol sociale economie:
- Augustus 2020: Selectieprocedure voor de aanwerving van de medewerker
verantwoordelijk voor de regionale regie sociale economie. De vacature werd vooraf
voorgelegd aan de deelnemende lokale besturen. De vacature werd extern
gepubliceerd. Er werd gevraagd aan de deelnemende lokale besturen om te zetelen in
de jury van de selectie: Mechelen en Lier hebben dit samen opgenomen.
- September 2020: Opstart medewerker verantwoordelijk voor de regionale regie sociale
economie en start kennismakingsronde deelnemende lokale besturen en sociale
economieorganisaties in de regio in f unctie van de regionale omgevingsanalyse.
- Januari 2021: Opstartvergadering met vertegenwoordigers van de administraties van
de deelnemende lokale besturen met een stand van zaken.
• Vorm:
- De Vlaamse overheid legt op dat de regionale regierol opgenomen wordt door een
f ormeel intergemeentelijk samenwerkingsverband. Er werd geopteerd voor de minst
zware vorm van intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald een interlokale
vereniging (ILV) waarbij stad Mechelen f ungeert als beherende gemeente.
- Bij het indienen van de aanvraag voor de gezamenlijke regierol sociale economie begin
2020 bezorgden alle deelnemende gemeenten een ondertekende
engagementsverklaring in f unctie van de oprichting van de interlokale vereniging.
- Deze engagementsverklaring is nu omgezet in een f ormele verbintenisverklaring,
goedgekeurd door de gemeenteraden van de deelnemende lokale besturen. Voor een
interlokale vereniging is de procedure eenvoudig:
o Goedkeuring van de oprichtingsbesluiten door de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten.
o Goedkeuring van een overeenkomst met statutaire draagkracht en bijhorend
huishoudelijk reglement.
o Bij de opmaak van het voorstel voor de teksten van de overeenkomst met statutaire
draagkracht en het huishoudelijk reglement werd rekening gehouden met de
opmerkingen van de deelnemende lokale besturen.
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Elke deelnemende gemeente duidt de burgmeester of een schepen om te zetelen in
het beheerscomité van de interlokale vereniging. Het beheerscomité vergadert
minstens twee keer per jaar.
- Stand van zaken goedkeuring door de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten: Willebroek goedgekeurd op 23 maart 2021, Bonheiden goedgekeurd op 31
maart 2021, Putte goedgekeurd op 22 april 2021, Duf f el goedgekeurd op 26 april 2021,
Lier goedgekeurd op 26 april 2021, Heist-op-den-Berg goedgekeurd op 28 april 2021,
Puurs-Sint-Amands goedgekeurd op 3 mei 2021. Sint-Katelijne Waver goedgekeurd op
21 juni 2021. Bornem staat geagendeerd op 29 juni 2021.
Budget:
- Voor de regionale regie sociale economie bedraagt de Vlaamse subsidie 100.000 euro
per jaar, of wel een verdubbeling van de voormalige jaar lijkse subsidie voor stad
Mechelen van 50.000 euro toen de regierol enkel opgenomen werd voor Mechelen. De
bijkomende subsidie van 50.000 euro wordt aangewend voor de medewerker die de
regionale regie sociale economie opneemt.
- Stad Mechelen ontvangt als beherende gemeente de subsidie. Voor werkingskosten of
overheadkosten wordt er geen f inanciële bijdrage gevraagd aan de andere lokale
besturen uit het samenwerkingsverband; er worden evenmin f inanciële middelen
doorgestort naar andere lokale besturen uit het samenwerkingsverband, noch naar
sociale economiespelers zelf . Het aspect van dienstverlening vanuit stad Mechelen op
maat van de lokale besturen uit het samenwerkingsverband staat centraal.
- Voor 2020 werd de extra subsidie van 50.000 euro voor de regio niet volledig benut
aangezien de medewerker pas in september aangeworven werd. De aanwending van de
restmiddelen van 2020 zal worden voorgelegd aan het eerste beheerscomité van de
interlokale vereniging en worden heringeschreven in aanpassing meerjarenplan nr. 5
nadat duidelijk is welke uitgaven hiermee gedaan worden.
De Vlaamse minister voor Werk en Sociale economie kan beslissen om halverwege de
Beheers- en Beleidscyclus de inhoudelijke en f inanciële criteria en dus ook de
subsidiebedragen te wijzigen. In de goedkeuringsbrief van 2020 voor de regionale regierol
sociale economie wordt de mogelijkheid vermeld om de regierol te versterken en te
verbreden tot het lokale werkgelegenheidsbeleid. Dit sluit aan bij een bestaande praktijk
waarbij een aantal lokale besturen in het kader van de regierol nu al ondersteunende acties
voeren vanuit het perspectief van tewerkstelling van mensen met een (grote) afstand tot
de arbeidsmarkt zowel via sociale economie als via andere inschakelings - en
tewerkstellingstrajecten. In de meest recente communicatie van de Vlaamse overheid
omtrent de jaarlijkse toekenning van de subsidie in 2021 wordt deze verbreding als volgt
gef ormuleerd: “Zoals aangegeven in de Beleids- en Begrotingstoelichting Werk en Sociale
Economie voor 2021 wordt er verder ingezet op een sterke samenwerking tussen VDAB en
de lokale besturen. Dit onder meer door samenwerkingsakkoorden af te sluiten tussen
VDAB en lokale besturen en hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met acties
die bijdragen aan het verhogen van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen. VDAB doet
daarvoor beroep op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals die opereren
binnen de regierol lokale sociale economie. We verbreden daartoe deze regierol van de
lokale besturen naar een lokale regie sociale economie en werk. In afwachting van de
aangepaste regelgeving hieromtrent zullen de door jullie gevoerde acties als regisseur
sociale economie in dit breder kader van het lokale werkgelegenheidsbeleid positief
gevalideerd worden bij de beoordeling van het hieronder vermelde inhoudelijk rapport bij
de jaarrekeningen.”
o

•

•

Juridische grond
• Decreet van 17 f ebruari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op
het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
• Besluit van 26 oktober 2012 van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van de
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het
decreet van 17 f ebruari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op
het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
• Besluit van 26 f ebruari 2016 van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3
en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de
regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15
van het decreet van 17 f ebruari 2012 betreffende de ondersteuning van het
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ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ministerieel besluit van 27 maart 2020 tot de toekenning van een subsidie aan
centrumsteden, welzijnsverenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor
de uitvoering van hun regierol op het vlak van de sociale economie.
Ministerieel besluit van 5 maart 2021 tot de toekenning van een subsidie aan
centrumsteden, welzijnsverenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor
de uitvoering van hun regierol op het vlak van de sociale economie.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Financiële gevolgen
• De jaarlijkse subsidie van 100.000 euro werd als ontvangstbudget ingeschreven in de
meerjarenplanning met het nummer MJP003778 - ‘AC000135 Ontwikkeling en opstart
nieuwe initiatieven inzake sociale economie. Professionele ondersteuning voor bestaande
initiatieven’.
• De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald in schijven: 40% in het voorjaar, 40% in het najaar
en 20% in het najaar van het volgende jaar op basis van de jaarlijkse rapportering via
BBC.
• Vanuit 2020 is er nog een bedrag van 29.356,31 euro opnieuw in te schrijven in de
aanpassing meerjarenplan nr. 5. Zodra beslist is over de aard van de uitgaven, kan dit
opgenomen worden.
• In 2021 werd 35.668 euro ingeschreven op MJP001537. Indien nodig kan dit aangevuld
worden tot 50.000 euro in de aanpassing meerjarenplan nr. 5.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de oprichting goed van de interlokale vereniging (ILV) regie sociale
economie Rivierenland samen met de gemeentebesturen van Bonheiden, Bornem, Duffel,
Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en
Willebroek beschreven in de overeenkomst met statutaire draagkracht en het huishoudelijk
reglement.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de overeenkomst met statutaire draagkracht en het huishoudelijk
reglement van de ‘ILV regie sociale economie Rivierenland’. De overeenkomst maakt integraal
deel uit van de beslissing van de gemeenteraad.
(bijlage)
Artikel 3
De gemeenteraad duidt schepen Gabriella De Francesco aan als lid van het beheerscomité van
de ‘ILV regie sociale economie Rivierenland’.

Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal
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Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 30 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

Voor bekendmaking
Mechelen, 30 juni 2021

Erik Laga
algemeen directeur
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Overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van een interlokale vereniging
inzake de regierol sociale economie tussen Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier,
Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek
TUSSEN
De gemeente Bonheiden, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad en Ethel
Van den Wijngaert, algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad,
genomen in zitting van …./…./2021;
De gemeente Bornem, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad en Liesje
Raemdonck, algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in
zitting van …./…./2021;
De gemeente Duffel, geldig vertegenwoordigd door geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van
de gemeenteraad en Tim Op de Beeck , algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de
gemeenteraad, genomen in zitting van …./…./2021;
De gemeente Heist-op-den-Berg, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad en
Hans Welters, algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen
in zitting van …./…./2021;
De stad Lier, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad en Katleen Janssens,
algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van
…./…./2021;
De stad Mechelen, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad en Erik Laga,
algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van
…./…./2021;
De gemeente Putte, geldig vertegenwoordigd …, voorzitter van de gemeenteraad en Ernie Kasprzak,
algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van
…./…./2021;
De gemeente Puurs-Sint-Amands, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad
en Raoul Paridaens, algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad,
genomen in zitting van …./…./2021;
De gemeente Sint-Katelijne-Waver, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad
en Gunter Desmet, algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad,
genomen in zitting van …./…./2021;
De gemeente Willebroek, geldig vertegenwoordigd door …, voorzitter van de gemeenteraad en Dirk
Blommaert, algemeen directeur, handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in
zitting van …./…./2021;
WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD HETGEEN VOLGT:
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Beherende gemeente: de gemeente waar de zetel van de vereniging gevestigd is en die de
(financiële) coördinatie van de projecten op zich neemt.

2. Interlokale vereniging: een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen de
verschillende gemeenten om een project van gemeentelijk belang te verwezenlijken.
3. Beheerscomité: de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten belast met het
beheer van de interlokale vereniging.
4. Stuurgroep: medewerkers van de deelnemende gemeenten belast met de dagelijkse werking
van de interlokale vereniging.
HOOFDSTUK 2. BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1: Oprichting
1.1. De deelnemende gemeenten gaan bij de onderhavige overeenkomst met statutaire draagkracht
over tot de oprichting van een interlokale vereniging met het oog op opname van de regierol inzake
sociale economie ingevolge het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het
ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk
verantwoord ondernemen (ondersteuningsdecreet sociale economie) en haar uitvoeringsbesluiten. De
interlokale vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid en er is geen beheersoverdracht voorzien.
1.2. De interlokale vereniging draagt de naam ILV regie sociale economie Rivierenland en de werking
ervan wordt geregeld door de bepalingen van deze overeenkomst met statutaire draagkracht en
aanvullend het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
1.3. De stad Mechelen treedt op als beherende gemeente en de zetel van de interlokale vereniging is
gevestigd te Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
Artikel 2: Doelstelling en activiteiten
2.1. De doelstelling van de interlokale vereniging bestaat in het vervullen van een gezamenlijke regierol
om de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijke verantwoord ondernemen te
stimuleren op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
2.2. De deelnemende gemeenten engageren zich om minimaal één jaarlijkse actie te organiseren die
de netwerking op het grondgebied bevordert, één jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van
de lokale sociale economie en één jaarlijkse actie die het maatschappelijk verantwoord ondernemen
stimuleert en bevordert. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidslijnen en de beleidsopties
van elke deelnemende gemeente.
Artikel 3. Duurtijd en opzeg van de vereniging
3.1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
3.2. Deelnemende gemeenten kunnen de overeenkomst uitsluitend per aangetekend schrijven gericht
aan de beherende gemeente opzeggen en dit uiterlijk op 30 juni van het lopende kalenderjaar waarbij
de opzeg dan uitwerking heeft vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
3.3. Zolang de subsidieperiode 2020-2025 voor de regie sociale economie Rivierenland lopende is, is
er geen opzeg mogelijk.
HOOFDSTUK 3. HET BEHEERSCOMITÉ
Artikel 4. Beheerscomité
4.1. De deelnemende gemeenten gaan over tot de oprichting van een beheerscomité van de
interlokale vereniging waarbij elke gemeente beschikt over één mandaat in te vullen door één
natuurlijk persoon.

4.2. De deelnemende gemeenten worden in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door de
burgemeester of een schepen daartoe aangeduid door de bevoegde organen van de deelnemende
gemeenten. Er wordt tegelijk een vervangend lid van het beheerscomité aangeduid. Elk lid van het
beheerscomité beschikt over één stem. Er wordt een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen uit de
leden van het beheerscomité.
4.3. Alle leden van het beheerscomité zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar
mandaat.
4.4. Het secretariaat van het beheerscomité wordt waargenomen door de medewerker van de
beherende gemeente die de regierol sociale economie uitvoert en deze medewerker wordt
aangesteld als secretaris. De secretaris maakt verslag op en staat in voor de praktische organisatie van
de vergaderingen.
4.5. Ter ondersteuning van het beheerscomité wordt er een stuurgroep opgericht, die de
vergaderingen van het beheerscomité voorbereidt en adviseert bij beslissingen. De stuurgroep bestaat
uit medewerkers van de deelnemende gemeenten; elke deelnemende gemeente voorziet een
medewerker voor deze stuurgroep. Het huishoudelijk reglement regelt verder de samenstelling en
werkzaamheden van deze stuurgroep. Leden van de stuurgroep wonen de vergadering van het
beheerscomité bij. Zij adviseren het beheerscomité, zonder over stemrecht te beschikken.
Het beheerscomité kan experten uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen. Deze
aanwezigheden worden opgenomen in de notulen. De experten beschikken niet over stemrecht.
4.6. Het beheerscomité vergadert minstens twee keer per jaar. Het beheerscomité vergadert ofwel na
oproeping door de secretaris ofwel op verzoek van minstens twee leden van het beheerscomité. De
oproepingen worden verzonden, per e-mail, door de secretaris, minstens zeven kalenderdagen voor
de vergaderdatum. De uitnodiging vermeldt de datum, het uur, de plaats en de agenda van de
vergadering. De leden van het beheerscomité kunnen punten toevoegen aan de vergadering.
4.7. Het beheerscomité stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter
goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid
de goedkeuring verleent. Het beheerscomité stelt jaarlijks een actieplan op en zorgt voor een
jaarverslag.
4.8. Het beheerscomité is het bindmiddel tussen de beherende gemeente en de overige gemeenten
van de interlokale vereniging. Het beheerscomité staat in voor de bewaking, de controle en de
evaluatie van de werking van de interlokale vereniging. Het beheerscomité stelt een huishoudelijk
reglement op waarin de organisatie en de werkzaamheden worden vastgelegd. Het huishoudelijk
reglement wordt gevoegd bij de overeenkomst met statutaire draagkracht zonder er deel van uit te
maken.
HOOFDSTUK 4. FINANCIEEL BEHEER
Artikel 5. Financiering
5.1. Ter ondersteuning van de gezamenlijke regierol heeft de Vlaamse regering een jaarlijkse subsidie
toegekend van 100 000 euro aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dewelke principieel is
goedgekeurd voor de periode 2020-2025 en jaarlijks via ministerieel besluit wordt toegekend. De
subsidie zal bij elke nieuwe oproep opnieuw aangevraagd worden.
5.2. Het totale bedrag wordt aan stad Mechelen overgemaakt. Stad Mechelen engageert zich om de
helft van dit bedrag, meer bepaald 50 000 euro, voor te behouden voor de loon- en werkingskosten

van 1 VTE op B-niveau die de regierol sociale economie opneemt voor de deelnemende gemeenten.
Er wordt geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Het eventueel positief
resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor het doel van de vereniging.
5.3. Stad Mechelen engageert zich om de andere helft van het bedrag, eveneens 50 000 euro, te
investeren in sociale economie conform haar bestuursakkoord en conform de 3 verplichte acties in het
kader van de regie sociale economie opgelegd door de Vlaamse overheid.
HOOFDSTUK 5. VEREFFENING
Artikel 6. Vereffening
6.1. Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen kan het beheerscomité voorstellen aan alle deelnemende
leden om over te gaan tot ontbinding van de interlokale vereniging.
6.2. De beherende gemeente staat in voor de vereffening van de vereniging.
6.3. De deelnemende gemeenten dienen de vereffening goed te keuren.
HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN
Artikel 7. Slotbepalingen
7.1. Deze overeenkomst is alleen aanpasbaar mits onderling schriftelijk akkoord tussen alle
deelnemende gemeenten middels een addendum op deze overeenkomst met statutaire draagkracht
en na goedkeuring van alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
7.2. Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het decreet over het lokaal bestuur van
22 december 2017 van toepassing.

Opgemaakt te Mechelen op … 2021 in 10 exemplaren waarvan alle partijen verklaren één exemplaar
ontvangen te hebben.

Huishoudelijk reglement interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen
Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, SintKatelijne-Waver en Willebroek, ILV regie sociale economie Rivierenland.
Dit huishoudelijk reglement legt de organisatie van de werkzaamheden van de interlokale vereniging
vast in uitvoering van de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van een
interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie voor de gemeenten Bonheiden, Bornem,
Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en
Willebroek, ILV regie sociale economie Rivierenland.
Dit huishoudelijk reglement definieert de wijze waarop de interlokale vereniging haar bevoegdheden
uitoefent overeenkomstig de statuten.
Artikel 1. Opdracht
Het beheerscomité beraadslaagt en beslist over de wijze waarop aan de samenwerkingsovereenkomst
invulling en uitvoering wordt gegeven.
Artikel 2. Aanduiding voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
Er wordt een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen uit de leden van het beheerscomité.
De medewerker van de beherende gemeente die de regierol sociale economie uitvoert, vervult de
taak van secretaris.
Artikel 3. Afwezigheid voorzitter en secretaris
In geval van afwezigheid van de medewerker van de beherende gemeente die de regierol sociale
economie uitvoert, wordt de taak van secretaris overgenomen door een andere medewerker van de
beherende gemeente.
In geval van afwezigheid van de voorzitter, neemt de ondervoorzitter deze taak over. In geval de
ondervoorzitter eveneens afwezig zou zijn, kiezen de aanwezige leden van het beheerscomité een ad
hoc vervanger.
Artikel 4. Organisatie beheerscomité
De secretaris verstuurt per e-mail de uitnodigingen en alle stukken voor de vergaderingen van het
beheerscomité minstens zeven kalenderdagen voor de vergaderdatum aan de leden van het
beheerscomité en aan de leden van de stuurgroep. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de plaats
en de agenda van de vergadering.
Artikel 5. Beraadslaging en stemming
Er wordt geldig beraadslaagd en beslist ongeacht het aanwezigheidsquorum en bij gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
In uitzonderlijke gevallen kan de secretaris het beheerscomité verzoeken om een beslissing te nemen
zonder fysieke bijeenkomst, met name via een procedure per e-mail. In dat geval dienen alle leden van
het beheerscomité te antwoorden binnen de vooropgestelde termijn opdat de beslissing rechtsgeldig
kan worden genomen.

Artikel 6. Stuurgroep
Het beheerscomité richt een stuurgroep op. De stuurgroep bestaat uit medewerkers van de
deelnemende gemeenten; elke deelnemende gemeente voorziet een medewerker voor deze
stuurgroep.
De stuurgroep wordt belast met de dagelijkse werking van de interlokale vereniging en heeft een
adviserende en coördinerende rol.
De stuurgroep bereidt de vergaderingen van het beheerscomité voor. Leden van de stuurgroep wonen
de vergadering van het beheerscomité bij. Zij adviseren het beheerscomité, zonder over stemrecht te
beschikken.
Artikel 7. Notulen beraadslagingen
De secretaris stelt van elke vergadering het verslag op.
Het verslag vermeldt minsten de datum, de identiteit en de functie van de aanwezigen, de besproken
agendapunten en de genomen beslissingen.
De secretaris bezorgt het verslag binnen een maand na de vergadering via e-mail aan de leden van het
beheerscomité en de stuurgroep en de eventuele aanwezige experten. Alle verslagen worden door de
secretaris in een register bijgehouden.
Artikel 8. Inwerkingtrededing en aanpassing huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk regelement treedt in werking op datum van oprichting van de interlokale vereniging.
Dit huishoudelijk reglement kan enkel worden aangepast bij akkoord van alle aanwezige
stemgerechtigde leden, voor zover een meerderheid van twee derde van de leden aanwezig is. Wordt
dit aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan wordt binnen de maand een nieuwe vergadering belegd,
waarbij dit quorum niet geldt.

