
STATUTEN 

 
INTERLOKALE VERENIGING IGCS 

 
Art. 1: In uitvoering van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 'Intergemeentelijke 
Samenwerking' gaan de gemeenten Aarschot, Scherpenheuvel- Zichem, Rotselaar, 
Haacht en Holsbeek over tot het creëren van een interlokale vereniging ‘IGCS’ met 
als doel: 

- brengen van betaalbare cultuur als ontspanning voor alle inwoners van de 
regio. Eerst en vooral door het gezamenlijk verspreiden van informatie, het 
opzetten van informatiekanalen en het aanbieden van een gezamenlijke 
programmatie op locaties in de deelnemende gemeenten; 
- bevorderen van de creativiteit door het ter beschikking stellen van 
infrastructuur, technische middelen, personeel, publiciteit, financiële 
tussenkomst betreffende auteursrechten en billijke vergoeding, …; 
- ondersteunen van plaatselijke kunstenaars en organisatoren. 
 

Art. 2: De duurtijd van het samenwerkingsverband wordt vastgesteld tot en met het 
eerste jaar van de volgende gemeentelijke bestuursperiode en eindigt dus op  
31-12-2007. De ‘IGCS’ kan, mits consensus van alle betrokken gemeenten, met 
opeenvolgende perioden van telkens 6 jaar worden verlengd.  
 
Art. 3: Een gemeente die niet meer wenst te participeren in de interlokale vereniging 
dient haar opzeg schriftelijk over te maken aan alle participanten met eensluidend 
afschrift aan de voorzitter. Deze opzeg dient elk jaar uiterlijk tegen 1 november te 
geschieden zodat het ingang kent vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.  
 
Art. 4: Indien een gemeente niet meer voldoet aan de verplichtingen, zoals 
opgenomen in deze overeenkomst, kunnen de andere partners, mits algehele 
consensus, deze gemeente uitsluiten van verdere deelname. Deze ingebrekestelling 
dient elk jaar uiterlijk tegen 1 november te geschieden zodat de uitsluiting ingang 
kent vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.  
 
Art. 5: Het beheerscomité is per inrichtende gemeente of stad samengesteld uit 2 
door de gemeenteraad aangeduide beleidsverantwoordelijken, 1 schepen en 1 
raadslid. Het neemt alle beslissingen aangaande de gemeenteoverschrijdende 
afspraken. Het formuleert waar nodig adviezen, stelt de rekeningen van de ‘IGCS’ 
vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. Het beheerscomité wordt bijgestaan door de cultuurbeleidscoördinator 
en/of cultuurambtenaar van elke gemeente. Samen vormen ze de plenaire 
vergadering. 
 
Art.6. De voorzitter van het beheerscomité wordt volgens een beurtrol gekozen uit de 
schepenen van cultuur van de deelnemende gemeenten/steden. Elke gemeente/stad 
krijgt het voorzitterschap gedurende een even lange tijd in de loop van de 
bestuursperiode. 
 
 
 
 



 
Art. 7:  
§1. Iedere deelnemende gemeente/stad stelt jaarlijks een bijdrage van 0,30 euro per 
inwoner ter beschikking van de ‘IGCS’.  Daarnaast stelt elke gemeente ook logistieke 
middelen ter beschikking zoals b.v. vergaderaccommodatie, ...  Extra financiële 
middelen kunnen worden gezocht bij de provincie en/of de Vlaamse overheid en 
worden gestort op de gezamenlijke rekening. 
§2. Het beheerscomité duidt drie gemandateerde volmachthouders aan en bepaalt 
de wijze waarop de facturen en rekeningen worden goedgekeurd en betaald. 
§3. Ingeval de ‘IGCS’ niet wordt verlengd, wordt het saldo van de 
gemeenschappelijke rekening, na vereffening van alle rekeningen en à rato van het 
aantal inwoners, verdeeld onder de gemeenten die deel uitmaken van de ‘IGCS’. 
 
Art. 8: De gezamenlijke uitvoering van werken, leveringen of diensten voor rekening 
van de ‘IGCS’ gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het beheerscomité 
overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten  
(B.S., 22 januari 1994 erf. , B.S., 25 februari 1997).  
 
Art. 9: In uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst zal het beheerscomité 
een afsprakennota opstellen die de modaliteiten van het beheer vastlegt. 
 


