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Wase Cultuurcentra Overlegplatform – statuten projectvereniging 
 

 
 
De projectvereniging wordt opgericht tussen de aangesloten gemeenten in toepassing van artikel 
401 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Art. 1.   
De projectvereniging draagt de naam Wacco. Zij wordt beheerst door de bepalingen van het de-
creet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, hierna het decreet genoemd, en door deze 
statuten. 
 
Art. 2.   
Zij neemt de rechtsvorm aan van een projectvereniging, zoals voorzien in het decreet. De project-
vereniging wordt in deze statuten aangeduid onder de benaming ‘de vereniging’. Overeenkomstig 
artikel 396 § 1 van het decreet is de vereniging een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
met rechtspersoonlijkheid. 
De verbintenissen van de vereniging hebben overeenkomstig artikel 396 § 1 van het decreet geen 
handelskarakter. 
 
Art. 3.    
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Niklaas, Grote Markt 1 en kan 
door beslissing van de raad van bestuur worden verplaatst naar een ander adres. 
 
Art. 4.   
De vereniging heeft tot doel: de zorg voor en de communicatie rond cultuurspreiding, bevordering 
van gemeenschapsvorming en participatie van cultuurgoederen in de meest ruime betekenis. 
Het werkingsgebied omvat de gemeenten Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Waas-
munster en Zwijndrecht en kan uitgebreid worden met andere gemeenten. 
De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn ter 
verwezenlijking van haar statutaire doelstelling. 
 
Art. 5.  
Overeenkomstig artikel 396 § 1 van het decreet kunnen naast gemeenten uitsluitend andere in-
stellingen deelnemen voor zover zij uit openbare rechtspersonen bestaan. 
 
Art. 6.   
De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers. De raad van bestuur legt 
zijn gemotiveerde beslissing ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemers. 
 
Art. 7.   
De vereniging wordt opgericht voor een periode van zes jaar, te rekenen van de datum van op-
richting. 
 
Art. 8.   
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De vereniging kan opeenvolgende keren worden verlengd voor een termijn die telkens niet langer 
mag zijn dan zes jaar. Hiertoe dienen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een 
beslissing te nemen ten gunste van de verlenging, voor het verstrijken van de duur bij de oprich-
ting voorzien. 
 
Art. 9.   
De vereniging wordt ontbonden bij gebrek aan instemming tot verlenging van de betrokken ge-
meenten of wanneer nagelaten wordt dienaangaande een beslissing te nemen. 
 
Art. 10.  
Bij een vereffening wijst de raad van bestuur één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun 
bevoegdheden en de wijze van vereffening. 
 
Art. 11.  
Bij definitieve ontbinding zullen alle in gebruik gegeven goederen worden teruggegeven worden 
aan de eigenaars. 
 
Art. 12.  
De projectvereniging gaat niet over de vorming van een maatschappelijk kapitaal. Eventuele ge-
boekte winst is niet uitkeerbaar en blijft binnen de projectvereniging. 
 
Art. 13.  
De deelnemende gemeenten betalen als bijdrage jaarlijks een vastgesteld bedrag per inwoner. 
Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de jongste gepubliceerde cijfers van het 
Nationaal Instituut voor Statistiek. 
Naast de statutair bepaalde bijdrage kunnen de deelnemers een vrijwillige bijdrage leveren tot 
realisatie van de doelstellingen. Zij beslissen hierover autonoom. 
 
Art. 14.  
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding en met nale-
ving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot boekhoudkundige verrich-
tingen. 
 
Art. 15.   
Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar. 
Op 31 december van elk jaar sluit de raad van bestuur de jaarrekening af. De raad legt de jaarre-
kening samen met een activiteitenverslag ter goedkeuring voor aan de deelnemers. De beraad-
slaging van de deelnemers wordt aan de raad van bestuur overgemaakt. 
 
Art. 16.  
De vereniging beschikt over een raad van bestuur. 
 
Art. 17.  
De deelnemers benoemen rechtstreeks de leden van de raad van bestuur. Voor de gemeenten 
kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen deel uitmaken van deze 
raad. 
 
 
Art. 18.  
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Het voorzittersschap wordt toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen bestuurder. 
 
Art. 19.   
De raad van bestuur wordt samengesteld naar rata van 2 aangeduide afgevaardigden per deelne-
mende gemeente, met een systeem van effectieven en plaatsvervangers: 1 afgevaardigde zetelt 
als stemgerechtigde bestuurder. 
Aan de vergaderingen wordt tevens deelgenomen door een niet-stemgerechtigde afgevaardigde. 
Deze niet-stemgerechtigde afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeente, ver-
kozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester 
en schepenen. 
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de duur 
van hun openbaar mandaat. 
 
Art. 20. 
De raad van bestuur laat zich voor advies bijstaan door 1 leidinggevend cultuurfunctionaris per 
gemeente. 
 
Art. 21.   
Artikel 48 van het decreet regelt de onverenigbaarheid tussen mandaat en ambten. 
Het mandaat neemt vervroegd een einde door overlijden, ontslag, afzetting, opzegging van ver-
trouwen of verlies van openbaar ambt. 
 
Art. 22.  
Elke bestuurder beschikt over één stem. De afgevaardigden toegevoegd hebben geen stemrecht. 
Om geldig te kunnen vergaderen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone meer-
derheid, zowel in het geheel als in de vertegenwoordiging van de deelnemers. Een eventuele 
noodzakelijke  tweede vergadering kan rechtsgeldig vergaderen en besluiten. 
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. 
Per vergadering kan een volmacht worden gegeven aan een andere bestuurder. 
 
Art. 23.  
Alle werkingsmodaliteiten worden vastgesteld in een door alle deelnemers goedgekeurd huis-
houdelijk reglement . 
 
Art. 24.  
De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke handelingen. 
 
Art. 25.  
De raad van bestuur bestuurt de vereniging overeenkomstig alle vigerende decreet- en regelge-
ving inzake cultuurcentra en gemeenschapscentra. 
 
Art. 26.   
De leden van de raad van bestuur ontvangen geen presentiegeld.  
 
Art. 27.  
Bij een voorgenomen statutenwijziging beslist de raad van bestuur voorwaardelijk. Gemotiveerde 
beslissingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraden voorgelegd. 
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Art. 28.   
Voor al wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld door deze statuten en de decreten zijn de handelin-
gen van het Wetboek van vennootschappen van toepassing. 


