Huishoudelijk reglement van de projectvereniging “ WIKA“

Artikel 1:

De projectvereniging beschikt uitsluitend over een raad van bestuur.

Artikel 2:

De raad van bestuur bestaat uit twaalf (12) leden. Elke deelnemende
gemeente heeft recht op hetzelfde aantal bestuurders.

Artikel 3:

De
mandaten
kunnen
alleen
worden
uitgeoefend
door
gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen van de
deelnemende gemeenten.

Artikel 4:

De raad van bestuur kan enkel beslissingen treffen inzake
bevoegdheden die expliciet werden overgedragen door de
deelnemende gemeenten. De raad van bestuur is in elk geval bevoegd
voor het personeelsbeleid. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden
kan de raad van bestuur zich laten bijstaan door technici.

De raad van bestuur is bevoegd voor :
(a) de
gunning van overheidsopdrachten inzake “investeringen”
( werken, leveringen en diensten ) voorzover de beslissing m.b.t. de
wijze van gunnen, alsook de voorwaarden ervan, en bevattende een
raming van de te gunnen overheidsopdracht, voorafgaandelijk aan
de gemeenteraden, van de deelnemende gemeenten werd
voorgelegd, voor goedkeuring. Onder het begrip “investering” dient
begrepen te worden, elke uitgave, van méér dan 5500 EURO
( exclusief BTW ) die ertoe strekt om het vermogen ingebracht in de
projectvereniging te doen aangroeien ( in die zin dat het onroerend
patrimonium in waarde toeneemt door de ingreep ) ofwel het
roerend vermogen uit te breiden met goederen, waarvan de normale
gebruiksduur zich uitstrekt over een periode van langer dan één
jaar. Met het oog op de waardebepaling ( 5.500 EURO, exclusief
BTW ) dient men de totale waarde van de globale geplande
aanschaf of opdracht van werken en/of diensten in acht te nemen,
en mag de opdracht niet gesplitst worden om voornoemd
grensbedrag te ontwijken. Indien de raad van bestuur, tijdens de
gunningprocedure vaststelt dat het ramingsbedrag met méér dan 10
% overschreden wordt, dient hij, het dossier opnieuw aan de beide
gemeenteraden, voor goedkeuring voor te leggen.
(b) de vaststelling van de gunningvoorwaarden en gunningwijze van
overheidsopdrachten inzake dagelijks bestuur. Onder dagelijks
bestuur wordt dan begrepen, alles wat kan omschreven worden als
de ‘normale dagelijkse werking van de entiteit’. Voorzover een
geplande activiteit of transactie niet kan beschouwd worden als
behorend tot het “dagelijks bestuur”, kan deze bevoegdheid slechts
uitgeoefend worden na goedkeuring van de gunningvoorwaarden
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en gunningwijze door de beide gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten.
(c) De benoeming van de accountant bedoeld in artikel 16, lid 7 van het
decreet van 6 juli 2001.
(d) de formele vaststelling van het personeelskader van de
projectvereniging, nadat de goedkeuring ervan, door de beide
participerende gemeenten werd verworven.
(e) de vaststelling van de openingsuren voor het publiek ;
(f) de vaststelling van de voorwaarden inzake de contracten
betreffende weekend – en vakantiejobs door jobstudenten, alsmede
hun concrete aanwerving. In voorkomend geval staat de
projectvereniging in voor alle sociaal -en fiscaalrechtelijke
verplichtingen terzake, alsmede voor de concrete uitbetaling van
betrokkenen.
(g) de vaststelling van de tarieven voor het publiek, de scholen en de
watergebonden sportverenigingen.
(h) de vaststelling van de algemene voorwaarden van de schriftelijke
overeenkomsten, af te sluiten met de diverse schooldirecties en met
de diverse watergebonden verenigingen
(i) de vaststelling, op voorstel van de zwembadbeheerder, van het
reglement van inwendige orde van het zwembad.
(j) de wijzigingen, bij eenvoudige beslissing bij toepassing van artikel
16, lid 6 van het decreet van 6 juli 2001 , van dit huishoudelijk
reglement, dat bij deze statuten wordt gevoegd.
(k) de
voorlopige
vaststelling
van
de
begroting
en
begrotingswijzigingen, die worden onderworpen aan de goedkeuring
van de gemeenteraden van de beide participerende gemeenten
(l) de voorlopige vaststelling van de jaarrekeningen, die samen met het
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, aan de
gemeenteraden van de beide participerende gemeenten, voor
goedkeuring
wordt voorgelegd, overeenkomstig de statutair
voorgeschreven procedure.
(m) de vaststelling van het reglement van de vergoedingsregeling
van derden, betrokken bij sportpromotionele activiteiten.
(n) de concrete aanstelling van derden, in het kader van de
sportpromotionele activiteiten,
(o) de toewijzing, na het advies van de zwembadbeheerder ingewonnen
te hebben, van het geheel of een gedeelte van de inrichting aan
derden, voor de inrichting van oefenstonden en feestelijkheden, mits
in voorkomend geval wordt een huurprijs wordt aangerekend
overeenkomstig de bepalingen van een door haar opgesteld
reglement, dat beantwoordt aan alle vigerende wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake ……, en dat onderworpen wordt
aan de goedkeuring van de gemeenteraden van de beide
participerende gemeenten.
(p) De aanduiding van een college van vereffenaars, zoals bedoeld in
artikel 10 van de statuten van deze projectvereniging.
(q) De aanwerving van personeelsleden van de projectvereniging,
binnen het kader van het door de raad van bestuur formeel
goedgekeurde personeelskader, alsook binnen de perken van de
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bepalingen vervat in het decreet van 6 juli 2001, inzonderheid wat
betreft artikel 13.
(r) Het afsluiten van arbeidsovereenkomsten, overeenkomstig de
bepalingen vervat in de wet van 3 juli 1978, en dit binnen de perken
van de onder (q) overgedragen bevoegdheid.
(s) De concretisering van de door de projectvereniging, overeenkomstig
artikel 4 van de statuten van deze projectvereniging, aangegane
verbintenissen.
De raad van bestuur waakt ook over de naleving van de wetgeving op
de boekhouding van de ondernemingen, alsook van de richtlijnen die
de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige
verrichtingen.
Alle beslissingen en akten, alsook de briefwisseling van de projectvereniging
WIKA, voor zover deze niet behoort tot de dagelijkse leiding van de inrichting
(die tot de exclusieve bevoegdheid van de zwembadbeheerder behoort ),
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, en
medeondertekend door de secretaris-zwembadbeheerder, of , indien deze
verhinderd is, diegene die het ambt van secretaris waarneemt. Bij
verhindering van de voorzitter worden voormelde stukken ondertekend door
de
ondervoorzitter
en
medeondertekend
door
de
secretariszwembadbeheerder, of diegene die het ambt van secretaris waarneemt, bij
diens verhindering.

Artikel 5:

Iedere bestuurder beschikt over één stem. Bestuurders die, bij
toepassing van artikel 16, vijfde lid van het decreet van 6 juli 2001,
werden verkozen op een lijst waarvan géén enkele verkozene deel
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, of
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, wonen de raad van bestuur “als lid met
raadgevende stem” bij.

Artikel 6:

De werking van de raad van bestuur wordt beheerst door de hierna
beschreven werkingsmodaliteiten.

Artikel 7:

De vergaderingen en beraadslagingen van de raad van bestuur
geschieden overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 20 van het
decreet van 6 juli 2001. De beslissingen worden steeds getroffen bij
gewone meerderheid, onder voorbehoud van hetgeen volgt.

Artikel 8:

De bestuurders die, overeenkomstig artikel 16, vijfde lid van het decreet
van 6 juli 2001, de raad van bestuur bijwonen als “lid met raadgevende
stem” worden tellen niet mee voor de berekening van het in artikel 20
van het decreet van 6 juli 2001 bedoelde aanwezigheidsquorum.

Artikel 9:

Voorzover het gaat om een tweede vergadering, die volgt op een
onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, én het enkel gaat
om punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen, vervalt
de vereiste inzake het aanwezigheidsquorum.

- pagina 3-

Artikel 10:

De in artikel 7, 8 en 9 gestelde voorwaarden gelden niet inzake
voorstellen tot statutenwijziging en aanvaarding van toetreding van
nieuwe leden. Omtrent deze materies blijven de gemeenteraden
exclusief bevoegd, en is hun goedkeuring vereist.

Artikel 11:

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, doch de
gedetailleerde notulen van de vergaderingen liggen,ter inzage van de
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de projectvereniging, dat
gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27, 1880 Kapelleop-den-Bos.

Artikel 12:

De werking van de raad van bestuur wordt beheerst door alle relevante
specifieke bepalingen die inzake openbaarheid van bestuur gelden.

Artikel 13:

De raad van bestuur vergadert maandelijks (uitzondering tijdens de
vakantiemaanden), en wanneer de omstandigheden zulks dringend
vereisen. De vergaderingen vinden plaats te …
( aanduiden
concrete locatie voor vergaderingen ) op de data en uren te bepalen
door de raad van bestuur.

Artikel 14:

In de eerste vergadering van de raad van bestuur; van het nieuwe
burgerlijke jaar, wordt binnen de raad van bestuur, een voorzitter
gekozen, bij consensus. Dit voorzitterschap roteert jaarlijks tussen de
deelnemende gemeenten.

Artikel 15:

Binnen de werking van de projectvereniging neemt de
zwembadbeheerder een cruciale plaats in. De taak en de functie van de
zwembadbeheerder worden, door de geëigende organen nauwkeurig
beschreven , overeenkomstig de vigerende regelgeving.

Artikel 16:

Binnen het kader van dit
zwembadbeheerder belast met :

samenwerkingsverband

wordt

de

(a) de dagelijkse leiding van de inrichting ;
(b) de organisatie, de controle en de coördinatie van de diensten ;
(c) de controle over de naleving, door de concessiehouder van de
cafetaria, van de voorwaarden van de concessieovereenkomst ;
(d) de praktische organisatie van de sportpromotionele activiteiten
tijdens de openingsuren voor het publiek ;
(e) de vaststelling van de dag- en uurregeling, voor het
schoolzwemmen;
(f) het maken, binnen het kader van de onder (e) bedoelde dag-en
uurregeling, van concrete schriftelijke overeenkomsten (o.a. wat
betreft de maximale zwemduur ) met de diverse schooldirecties ;
(g) bij het uitoefenen van de taak bedoeld onder (f) wordt prioriteit
gegeven aan de leerlingen van het lager onderwijs ( dit in het kader
van de eindtermen ) ;
(h) de facturatie naar de betrokken schooldirecties en beheerders van
de watergebonden sportverenigingen, overeenkomstig de tarieven,
zoals vastgesteld door de raad van bestuur;
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(i) de controle op de naleving van de Vlaremreglementering
betreffende overdekte zwembaden ( aantal redders, onderhoud) ;
(j) de medeondertekening van alle beslissingen en akten, alsook de
briefwisseling van de projectvereniging, voor zover deze géén betrekking
hebben op de dagelijkse leiding van de inrichting ;
(k) het (exclusief) voeren van de dagelijkse briefwisseling die verband houdt
met de dagelijkse leiding van de inrichting, alsook met de taken waarmee
de zwembadbeheerder belast wordt overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement.
(l) het plaatsen van bestellingen van overheidsopdrachten, binnen de perken
van de jaarlijks, door de raad van bestuur vast te stellen grenzen.
Betrokkene blijft persoonlijk aansprakelijk wanneer hij of zij de grenzen van
het hem toegekende bevoegdheden overschrijdt
(m) het vatten van de voorzitter of de ondervoorzitter, met het oog op het
bijeenroepen van een uitzonderlijke raad van bestuur, wanneer de
omstandigheden zulks dringend vereisen. Inzonderheid wordt beoogd, het
geval waarin, omwille van dringende, onvoorziene én onvoorzienbare
redenen, die geen uitstel dulden, een overheids-opdracht moet geplaatst
worden, waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen dat
op voorhand een globale prijs kan worden vastgesteld, of waarbij het
absolute grensbedrag van 5500 € ( exclusief BTW ) dreigt overschreden
te worden.
(n) de ondertekening van de betaalorders aan een financiële instelling, om via
de zichtrekening te beschikken over de fondsen die daarop worden
overgemaakt. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid treedt de
zwembadbeheerder op als penningmeester van de projectvereniging. De
betaalorders dienen steeds medeondertekend te worden door een
daartoe, door de raad van bestuur, gemandateerd lid van de raad van
bestuur.

Arrikel 17:

De zwembadbeheerder fungeert tevens als secretaris van de raad van
bestuur. Hij wordt belast met de notulering van de beslissingen van dit
orgaan. De secretaris woont de vergadering van de raad van bestuur bij
met raadgevende stem. Hij of zij staat in voor de opmaak en de
verzending van de dagorde van de vergaderingen van de raad van
bestuur. Deze dagorde moet verzonden worden aan alle leden,
minstens acht vrije dagen voor de geplande vergadering.

Artikel 18:

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de
zetel van de projectvereniging gevestigd is, kan tijdelijk de inrichting
sluiten om reden van openbaar nut en/of om hygiënische redenen.

Artikel 19:

Het raad van bestuur kan de colleges van burgemeester en schepenen
van de deelnemende gemeenten verzoeken om personeelsleden
tijdelijk ter beschikking te stellen van de Projectvereniging. In
voorkomend geval geeft deze terbeschikkingstelling aanleiding tot de
aanrekening van de gepresteerde uren, à rato van forfaitaire tarieven
vastgesteld bij afzonderlijke raadsbeslissingen van de deelnemende
gemeenten.

Artikel 20:

Iedere bestuurder blijft, voor vervulling van de opgedragen taak,
aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van het gemeen recht. Het
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gaat hier om een aansprakelijkheid zonder hoofdelijkheid “voor de
tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur”.
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