
STATUTEN 
 

VARIANT 
Intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in de 

Vlaamse Ardennen 
 
 
 
HOOFDSTUK I:  NAAM, ZETEL, DEELNEMERS, DUUR EN DOEL 
 
Artikel 1. Naam van de projectvereniging 
 
De projectvereniging draagt de naam ‘VARIANT’. Zij wordt beheerst door de bepalingen van het 
decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en door deze statuten.  
 
Artikel 2. Zetel van de projectvereniging  
 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9630 Zwalm, Zuidlaan 36. 
 
Artikel 3. Deelnemers aan de projectvereniging  
 
De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, 
Horebeke, Kluisbergen, Kruisem Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, 
Zottegem en Zwalm. Nieuwe deelnemers kunnen toetreden onder de voorwaarden vermeld in artikel 
15. 
 
Artikel 4. Duur van de projectvereniging  
 
§1. De projectvereniging wordt opgericht voor een periode van 6 jaar, die ingaat op 1 november 2019 
of op de datum waarop de oprichtingsakte geldigheid verkrijgt. Tijdens deze periode is geen uittreding 
mogelijk. 
 
§2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn van ten 
hoogste zes jaar, indien de deelnemende gemeenten dit unaniem beslissen vóór het verstrijken van 
de termijn. Ook tijdens de verlenging is geen uittreding mogelijk. 
 
Artikel 5. Doel van de projectvereniging 
 
§1. De projectvereniging VARIANT is een platform voor samenwerking rond cultuur en erfgoed in de 
Vlaamse Ardennen. De projectvereniging VARIANT wil het culturele kapitaal van de regio versterken 
en de inwoners en bezoekers meer vertrouwd maken met en betrekken bij cultuur en erfgoed. 
 
§2. De projectvereniging VARIANT realiseert haar doelstellingen door de uitbouw van regionale 
deelwerkingen binnen het brede erfgoed- en cultuurdomein.  
 
Artikel 6. Deelwerkingen van de projectvereniging 
 
§1. Samenwerking rond erfgoed vormt een eerste deelwerking van VARIANT onder de naam Erfgoed 
Vlaamse Ardennen. 
 
§2. Bijkomende deelwerkingen kunnen geleidelijk aan worden opgestart en gespreid in de tijd, na 
analyse van het erfgoed- en cultuurveld en de wensen en noden bij de leden. 
 
§3. Elke aan de projectvereniging deelnemende gemeente kan afzien van deelname aan één of 
meerdere deelwerkingen die de projectvereniging uitbouwt. 
 
§4. De oprichting, de inhoudelijke werking en de besluitvormingsprocedure van de deelwerkingen 
worden door de raad van bestuur via het huishoudelijk reglement geregeld. 
 



 
HOOFDSTUK II: BESTUUR 
 
Artikel 7. Bestuur van de projectvereniging 
 
§1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden en 
plaatsvervangende leden benoemd worden door de deelnemende gemeenten. 
 
§2. De raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid om beslissingen te nemen die hem expliciet 
door de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en die kaderen binnen het doel van de vereniging. 
 
Artikel 8. Samenstelling van de raad van bestuur 
 
§1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en leden met raadgevende stem, allen 
natuurlijke personen. 
 
§2. Stemgerechtigde leden 
Elke deelnemende gemeente heeft één afgevaardigde in de raad van bestuur. Deze afgevaardigde is 
lid van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen. Elk stemgerechtigd lid 
beschikt over slechts één stem.  
 
§3. Niet-stemgerechtigde leden 
Elke deelnemende gemeente heeft één afgevaardigde met raadgevende stem. Deze afgevaardigde is 
lid van de gemeenteraad en verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
§4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de projectvereniging 
en de ambten, functies en mandaten vermeld in artikel 436 van het decreet Lokaal Bestuur. 
 
§5. 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 
slechts over één volmacht beschikken. 
 
§6. De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door ambtenaren of externe deskundigen of kan 
andere personen uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergadering waarvan hij de aanwezigheid nuttig 
acht. Hun aanwezigheid alsook de reden van uitnodiging wordt vermeld in de agenda en opgenomen 
in de notulen. 
 
§7. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging. Zij zijn van rechtswege 
ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van de algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval wijzen de deelnemende gemeenten in de loop van 
de maand januari die volgt op het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. Eventueel 
worden nog bestuurders door de andere deelnemende gemeenten aangewezen in de loop van de 
maand die volgt op de installatie van hun eigen raden. Het mandaat van de bestuurder wordt 
eveneens beëindigd indien de raad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde 
raadsvergadering zijn vervanger aanduidt.  
 
Artikel 9. Werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur 
 
§1. De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk 
reglement dat kan gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.  
 
§2. De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar, waarvan één keer voor het opstellen 
van de begroting en één keer voor het goedkeuren van de rekeningen. De uitnodigingen, vergezeld 
van een agenda, worden minstens twee weken vooraf verstuurd.  
 
§3. De leden van de raad van bestuur ontvangen geen presentiegeld voor de bijgewoonde 
vergaderingen. 
 



§4. De raad van bestuur kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer de helft van de 
stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd is door middel van een volmacht.  
 
§5. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen, uitgezonderd de beslissingen m.b.t. wijziging van de statuten, toetreding tot en ontbinding 
van de projectvereniging zoals vermeld in artikel 14 t.e.m. artikel 16. 
 
Artikel 10. Verslaggeving aan de gemeenteraden 
 
§1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen 
en de bijhorende documenten worden maximaal één maand na de vergadering ter inzage gelegd van 
de gemeenteraadsleden op het secretariaat van alle deelnemende gemeenten. 
 
§2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van 
de accountant jaarlijks, voor eind mei, ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden. 
 
 
 
HOOFDSTUK III - FINANCIEEL BEHEER 
 
Artikel 11. Boekhouding, begroting en jaarrekening 
 
§1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de 
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de 
boekhoudkundige verrichtingen. Een boekjaar valt samen met een kalenderjaar. 
 
§2. De begroting wordt door de raad van bestuur goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar 
dat voorafgaat. 
 
§3. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 30 juni na het 
verstreken boekjaar. De jaarrekening wordt door de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale 
Bank van België. 
 
Artikel 12. Financiering 
 
§1. De deelnemers financieren de projectvereniging jaarlijks, vanaf 1 januari 2020, met een bedrag 
van minimum 0,30 euro per inwoner. 
 
§2. De jaarlijkse financiële inbreng van een gemeente is de som van de kosten van het lidmaatschap 
van elke deelwerking waar de gemeente aan deelneemt. Als deze som kleiner is dan 0,30 euro wordt 
het bedrag vermeerderd tot 0,30 euro. 
 
§3. De jaarlijkse financiële bijdrage voor elke deelwerking wordt vastgelegd door de raad van bestuur 
conform de noden en de te verwachten kosten. 
 
§4. De bijdragen worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Voor bijdragen 
berekend op basis van het aantal inwoners, wordt dit aantal vastgesteld op 1 januari van het 
kalenderjaar voorafgaand aan het werkjaar. 
 
§5. De cofinanciering van de gemeenten zal de projectvereniging in staat stellen subsidies aan te 
vragen bij hogere overheden zoals de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
Artikel 13. Financiële controle 
 
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en 
hierover jaarlijks rapporteert. 
 
 
 
 



HOOFDSTUK IV - WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING 
 
Artikel 14. Wijziging van de statuten 
 
Een wijziging van de statuten behoeft een unanieme beslissing van de raad van bestuur. De wijziging 
wordt bekrachtigd door een gemeenteraadsbeslissing. 
 
Artikel 15. Toetreding tot de projectvereniging 
 
§1. Andere gemeenten dan diegene vermeld in artikel 3 kunnen te allen tijde opgenomen worden in 
de projectvereniging. Hun aanvraag, in de vorm van een gemeenteraadsbeslissing, dient schriftelijk 
bij de raad van bestuur van de projectvereniging te gebeuren. De raad van bestuur agendeert de 
aanvraag op zijn eerstvolgende vergadering.  
 
§2. De toetreding van een andere gemeente behoeft een unanieme beslissing van de raad van 
bestuur. De toetreding wordt bekrachtigd door een gemeenteraadsbeslissing van de reeds 
deelnemende gemeenten. 
 
§3. De toetredende gemeente betaalt een éénmalige toetredingskost die gelijk is aan de totale 
jaarlijkse financiële bijdrage die deze gemeente verschuldigd is voor het eerste werkjaar dat ze lid is 
van de projectvereniging. 
 
Artikel 16. Ontbinding van de projectvereniging 
 
§1. De projectvereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een beslissing met 
tweederdemeerderheid van de raad van bestuur. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan. De 
ontbinding wordt bekrachtigd door een gemeenteraadsbeslissing. 
 
§2. In geval van ontbinding van de projectvereniging worden de activa, na aanzuivering van de 
eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de betaalde 
financiële bijdragen in de lopende periode van de projectvereniging. 
 
§3. Bij de ontbinding van de projectvereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen 
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan 
de hand van geschreven overeenkomsten. 
 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 17. Slotbepaling 
 
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017.  
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