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Samenwerkingsverbanden. VARIANT. Oprichting projectvereniging.

Aanleiding
E-mail van Lien Urmel voor EVA:
definitieve versie van de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
projectvereniging VARIANT voor een gemeenteraadsbeslissing ter goedkeuring op de 
gemeenteraad van september 2019 
 
 

Regelgeving
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:
-          art. 388-391 met betrekking tot algemene bepalingen rond intergemeentelijke 
samenwerking;
-          art. 396-400 met betrekking tot samenwerkingsverbanden met 
rechtspersoonlijkheid – principes;
-          art. 401-412 met betrekking tot de projectvereniging;
-          art. 461-470 over bestuurlijk toezicht bij de intergemeentelijke samenwerking;
-          art. 471-473 met diverse bepalingen met betrekking tot de intergemeentelijke 
samenwerking;
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald:
- art. 57-61 met betrekking tot werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende 
rollen op regionaal niveau
- besluit van de gemeente tot deelname aan interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen van 21 december 2015.
- engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen tot oprichting 
van een projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur in de Vlaamse Ardennen 
van 3 juni 2019
 

Feiten, context en argumentatie
De werking van EVA, Erfgoed Vlaamse Ardennen, is vandaag georganiseerd in de vorm 
van een interlokale vereniging. Via een cultureel-erfgoedconvenant kan ons 
samenwerkingsverband extra middelen naar de regio halen voor cultureel erfgoed 



(200.000 tot 250.000 euro op jaarbasis voor een periode van 6 jaar). In het decreet 
cultureel erfgoed staat dat de aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant vanuit een 
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid dient te gebeuren. Daarom vormen we 
onze interlokale vereniging EVA (zonder rechtspersoonlijkheid) om tot de 
projectvereniging VARIANT (met rechtspersoonlijkheid).
 
Met de jaarwissel 2019-2020 wordt de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen 
ontbonden en worden werking, boekhouding, personeel en middelen overgedragen naar 
projectvereniging VARIANT. De middelen van de interlokale vereniging EVA gaan naar de 
eerste deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van de projectvereniging VARIANT.
 
De projectvereniging VARIANT biedt de mogelijkheid tot oprichting van bijkomende 
regionale samenwerkingen binnen de domeinen cultuur en erfgoed. Bijkomende 
deelwerkingen van VARIANT kunnen geleidelijk aan worden opgestart en gespreid in de 
tijd, na analyse van het cultuurveld en de wensen en noden bij de leden. Elke stad en 
gemeente kan steeds kiezen of zij deelneemt aan een bijkomende deelwerking.
 
Voor achtergrondinformatie en historiek van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen verwijzen we naar de bijlagen bij de engagementsverklaring tot oprichting van 
de projectvereniging, die in juni of juli 2019 goedgekeurd werd door het college van de 
deelnemende gemeenten
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1. Gemeente Brakel gaat akkoord met de oprichting van de projectvereniging 
'VARIANT', intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse 
Ardennen, waarin volgende partners participeren: de steden en gemeenten Brakel, 
Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem Lierde, Maarkedal, 
Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.
 
Artikel 2. Gemeente Brakel keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
projectvereniging VARIANT goed.
 
Artikel 3. Gemeente Brakel wordt lid van de eerste deelwerking van de projectvereniging 
VARIANT: ‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’. Het lidmaatschap van deze deelwerking bedraagt 
0,30 euro per inwoner per jaar vanaf 1 januari 2020. Deze bijdrage geldt tegelijk als 
lidmaatschap van de projectvereniging (zie artikel 12 van de statuten).
 
Artikel 4. Schepen Marin Devalck wordt aangesteld als stemgerechtigd lid van de raad 
van bestuur van de projectvereniging.
 
Artikel 5. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Interlokale vereniging Erfgoed 
Vlaamse Ardennen’ (EVA), zoals opgericht door het gemeenteraadsbesluit van 21 
december 2015, wordt opgeheven op 31 december 2019.
 
Artikel 6. Werking, boekhouding, personeel en middelen van de Interlokale vereniging 
Erfgoed Vlaamse Ardennen, worden met de jaarwissel 2019-2020 overgeheveld naar de 
Projectvereniging VARIANT. De financiële middelen van de Interlokale vereniging Erfgoed 
Vlaamse Ardennen gaan integraal naar de deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van 
VARIANT.
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