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INTERLOKALE VERENIGING  
 

(W)INtegratie 
Vereniging volgens het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

 
 

OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT 
 

 
Tussen  
Het gemeentebestuur van Koksijde, 
Het stadsbestuur van Nieuwpoort,  
Het gemeentebestuur De Panne,  
Het stadsbestuur van Veurne, 
Het gemeentebestuur van Middelkerke, 
 
 
wordt overeengekomen: 
 

TITEL I - BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR 
 
 
Artikel 1 
 
§1 
De voornoemde besturen sloten een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid op 1 maart 
2016, onder de vorm van een interlokale vereniging.  
De vereniging draagt de naam “Intergemeentelijke samenwerking (W)INtegratie”, zij wordt beheerst door de bepalingen van 
het decreet van 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
§2 
Op 01/01/2017 trad stadsbestuur Veurne toe tot de intergemeentelijke samenwerking, wat werd vastgelegd in een 
addendum aan de statuten. 
 
§3 
De intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, met de naam (W)integratie, wordt 
verlengd, onder gewijzigde statuten, met ingang vanaf 1 december 2018 voor de duur van 3 jaar, zijnde tot 30 november 
2021. 
 
§4 
De gemeente Koksijde treedt op als beherende gemeente voor de interlokale vereniging met naam “(W)INtegratie”.   
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gemeentehuis van de beherende gemeente: Zeelaan 303, 8670 Koksijde.   
 
Artikel 2 
 
De toekenning van beherende gemeente en maatschappelijke zetel kan gewijzigd worden, mits akkoord van het 
beheerscomité van Wintegratie en goedkeuring door de schepencolleges van alle betrokkene gemeentebesturen.  Een 
wijziging van beherende gemeente en maatschappelijke zetel zal steeds ingaan op 1 januari. 
 
Artikel 3 
 
De interlokale vereniging heeft als doel: preventie en opsporing van (gezins)armoede, ondermeer via een doorgedreven 
integratie van nieuwkomers en kansarmen.   
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Artikel 4 
 
De interlokale vereniging kan telkens met 3 jaar verlengd worden mits consensus van de deelnemende gemeenten.   
 

 
 

TITEL II – LEDEN 
 

Artikel 5 
 
Nieuwe gemeentebesturen kunnen toetreden tot de interlokale vereniging.  
Kandidaat-leden dienen zich bij gewone brief te richten tot het beheerscomité. Een nieuw lid kan enkel definitief als lid van 
de vereniging aanvaard worden, als alle leden van de vereniging daarmee hebben ingestemd via een beslissing van het 
schepencollege.  
Nieuwe leden kunnen toetreden per 01 januari, het begin van een begrotingsjaar. 
 
Artikel 6 
 
Leden kunnen uittreden uit de intergemeentelijke samenwerking.  De vooropzegging geschiedt ten laatste op 01 oktober 
van het lopende jaar. De vooropzegging wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het beheerscomité.  
De leden kunnen uittreden op 31 december, het einde van een begrotingsjaar.  
Tijdens de duur van een lopend project onder de vleugels van (W)integratie is een vervroegde uittreding niet mogelijk, 
tenzij de gemeente geen gebruik maakt van dit project. 
 
Artikel 7 
 
Een lid van de intergemeentelijke samenwerking kan uitgesloten worden van verdere deelname aan de intergemeentelijke 
samenwerking (W)integratie. 
Hiervoor dient minstens 1 van de deelnemende gemeentebesturen een gemotiveerd schrijven te richten aan alle leden van 
het beheerscomité. 
Het beheercomité beslist bij gewone meerderheid over de uitsluiting van het desbetreffende lid.  De beslissing wordt via 
een schrijven gecommuniceerd aan het desbetreffende gemeentebestuur, en dit binnen de 7 werkdagen na het nemen van 
de beslissing. 
Uitsluiting kan slechts ingaan op 01 januari van het kalenderjaar volgende op de beslissing tot uitsluiting.  
 
Artikel 8 
Indien een gemeente het samenwerkingsverband verlaat vooraleer de duurtermijn van de lokale vereniging beëindigd is, 
zal geen verdeling van het maatschappelijk vermogen plaatsvinden.  Deze blijft integraal onder de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
 
 

TITEL III – HET BEHEERSCOMITE 
 

Artikel 9 
 
§1 
Het Beheerscomité is als volgt samengesteld: 
De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door afgevaardigden die worden aangeduid door de Gemeenteraad: twee 
(2) afgevaardigden voor elke deelnemende gemeente. 
Door elke gemeenteraad wordt tevens een vervangend beheerder met hetzelfde mandaat afgevaardigd ingeval van 
afwezigheid van de effectieve beheerder. 
 
Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de gemeenteraad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en 
in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. 
Alle beheerders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd ingeval van 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode (legislatuur). In elk geval worden de 
mandaten in het beheerscomité beëindigd op de eerste vergadering van de gemeenteraad die volgt na de installatie van 
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de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe beheerders treden aan op 1 april daaropvolgend. 
 
Het beheerscomité worden verder aangevuld door de coördinatoren van projecten opgezet onder het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband (W)integratie. 
 
 
§2 
Vanuit het beheerscomité wordt een secretaris aangesteld.  Deze maakt het verslag op en staat in voor de praktische 
organisatie van de vergaderingen.  
 
 
Artikel 10 
 
§1 
Een stuurgroep met adviesbevoegdheid wordt samengesteld die instaat voor de inhoudelijke uitwerking van projecten en 
acties onder het intergemeentelijk samenwerkingsverband.  De stuurgroep heeft verder ook een signaliseringsfunctie naar 
het beheerscomité en de projectcoördinatoren onder (W)integratie.   
 
 
§2 
De stuurgroep wordt samengesteld als volgt: 
De gemeenteraad duidt voor zijn respectievelijke gemeente 2 leden aan, bij voorkeur personen die ambtshalve kennis 
hebben van de problematiek van (gezins)armoede.   
Daarnaast wordt de stuurgroep aangevuld met een aantal vertegenwoordigers van partnerverenigingen of organisaties, op 
voordracht van de secretaris van (W)integratie en na goedkeuring door het beheerscomité. 
 
Artikel 11 
 
Elk lid van het beheerscomité beschikt over één stem. 
 
Artikel 12 
 
Het beheerscomité kan voor advies over bepaalde punten, deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van zijn 
vergaderingen. Hun aanwezigheid moet in de notulen vermeld worden. Deze personen hebben geen stemrecht. 
 
Artikel 13 
 
Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan.  
 
Artikel 14 
 
Het beheerscomité vergadert, na oproeping door de voorzitter of op verzoek van twee beheerders, minstens twee keer per 
jaar. De oproepingen worden verzonden door de voorzitter acht werkdagen voor de vergaderdatum. In spoedeisende 
gevallen kan de termijn voor de uitnodiging herleid worden tot twee werkdagen voor de vergaderdatum. 
De uitnodiging vermeldt de datum, het uur en de plaats van de vergadering en bevat de agenda. Het verslag van de vorige 
vergadering, eventueel de rekening en de begroting met toelichting, het jaarverslag en eventuele andere documenten voor 
de geplande vergadering worden voorafgaandelijk aan het beheerscomité bezorgd. De beheerders kunnen punten 
toevoegen aan de agenda. 
 
Artikel 15 
 
De vergaderingen van het beheerscomité zijn niet openbaar.  De notulen worden ter akkoord aan alle leden van het 
beheerscomité verzonden en liggen daarna, samen met alle documenten waaraan de notulen refereren, ter inzage van de 
gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten en steden, onverminderd de bepalingen van het gemeentedecreet en 
het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 16 
 
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.  
Bij dringende aangelegenheden kan akkoord gevraagd worden aan leden van het beheerscomité via een e-mail.  De email 
bevat een duidelijke omschrijving van de vraag en een gemotiveerd voorstel van beslissing.  Een akkoord is hierbij pas 
geldig als deze unaniem is. 
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Artikel 17 
 
Elk jaar worden ten minste twee vergaderingen van het beheerscomité gehouden, waarvan één voor de goedkeuring van 
de uitgavenstaat van het afgelopen begrotingsjaar en één voor de vaststelling van de begroting van het volgend jaar. 
Het beheerscomité stelt de begroting vast en legt ze, samen met het activiteitenverslag voor aan de respectievelijke 
gemeenteraden ter goedkeuring. 
 
Artikel 18 
 
Er worden geen presentiegelden toegekend aan de leden van het beheerscomité. 
Voor leden van de stuurgroep wordt dienstvrijstelling toegekend om deel te nemen aan stuurgroepoverleggen. 
 
Artikel 19 
 
Over het wijzigen van de statuten kan slechts beraadslaagd worden, wanneer twee derden van de leden van het 
beheerscomité aanwezig is. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts geschieden met twee derden van de 
stemmen.  Dit voorstel wordt in elke gemeente ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 

TITEL IV - PROJECTEN 
 

Artikel 20 
 
Onder de koepel van (W)integratie worden projecten uitgewerkt en uitgevoerd, die inspelen op de aangevoelde noden.  
De aansturing ervan gebeurt door het beheerscomité met de stuurgroep als adviesorgaan.  In het verlengde daarvan 
kunnen ook projectsubsidies aangevraagd worden door de IGS (W)integratie.   
 
Artikel 21 
 
Vooraleer projectsubsidies aangevraagd worden, of projecten opgestart worden, krijgen alle gemeenten een omschrijving 
van het project, waarna ze individueel kunnen beslissen in te stappen in dit project of de projectaanvraag.  Een positieve 
beslissing terzake houdt het engagement in om met hun gemeente ook effectief deel te nemen aan het project tot het 
einde van de vooropgestelde projecttermijn. 
 
Artikel 22 
 
Bij eventuele verlenging van een project krijgt elke gemeente lid van de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie 
opnieuw de kans om in of uit te stappen in het project. 
 
 

TITEL V – PERSONEEL 
Artikel 23 
 
In functie van het behalen van de doelstellingen van het samenwerkingsverband (artikel 3), of het uitvoeren van projecten 
(artikel 19) kunnen er één of meer medewerkers voor de interlokale vereniging worden aangeworven, mits akkoord van 
het beheerscomité en de schepencolleges van de deelnemende gemeenten. 
Er wordt telkens afgesproken onder welk bestuur de medewerker aangesteld en gehuisvest wordt.  Daarnaast voorziet elke 
deelnemende gemeente, indien nodig, een werkplaats en levert de benodigde infrastructuur en logistieke ondersteuning.  
 
 
Artikel 24 
 
Personeelsleden van het OCMW of gemeentebestuur van de deelnemende gemeenten kunnen worden ingezet ten behoeve 
van de interlokale vereniging. 
 

TITEL VI – FINANCIELE BIJDRAGEN 
 

Artikel 25 
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De beherende gemeente beheert de rekening van de interlokale vereniging en belast haar financieel directeur met alle 
financiële verrichtingen.  Indien projectsubsidies toegekend worden aan IGS (W)integratie, worden deze ook door de 
beherende gemeente beheerd. 
De participerende gemeenten verbinden er zich toe de begroting zoals opgesteld in het projectdossier met werkingskosten, 
investeringskosten en loonkosten te respecteren. 
 
Artikel 26 
 
§1 
Er is geen financiële bijdrage voor lidmaatschap aan de intergemeentelijke samenwerking (W)integratie.   
 
§2 
Voor de projecten die ontstaan in de schoot van de samenwerking, zal bij de opmaak en voorstelling van de projecten 
telkens een totale en jaarlijkse kost overgemaakt worden aan de verschillende besturen.   
Financiële bijdragen aan projecten zullen door de beherende gemeente via opmaak van een factuur opgevraagd worden bij 
de deelnemende gemeentebesturen. 
 
 

TITEL VII - ONTBINDING, VEREFFENING EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 27 

De intergemeentelijke samenwerking (W)integratie is op heden een lokale vereniging zonder rechtspersoon. 

Dit kan gewijzigd worden naar een andere vorm van samenwerking mits goedkeuring van het beheerscomité en de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeentebesturen.  Op dat moment dienen nieuwe statuten te worden opgemaakt. 

 

Artikel 28 
 
Ontbinding van de interlokale vereniging kan enkel mits akkoord van alle deelnemende gemeentebesturen via een 
beslissing van de gemeenteraad. 
 
 
Artikel 29 
 
In geval van vereffening wordt het maatschappelijk vermogen verdeeld onder de leden van de lokale vereniging, en dit 
volgens beslissing van het beheerscomité.   Het beheerscomité neemt een beslissing terzake met normale meerderheid. 
 
 
Opgemaakt te Koksijde, op datum van 
 
Getekend namens de deelnemende gemeenten, 
 
 
Gemeente De Panne,  
 
Mevr. Veerle Van Ackere       Mevr. Ann Vanheste 
Algemeen directeur       burgemeester 
 
 
 
 
Gemeente Koksijde,        
 
 
Dhr. Joeri Stekelorum       Dhr. Marc Vanden Bussche 
Algemeen directeur       burgemeester 
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Gemeente Middelkerke, 
 
 
Dhr. Pierre Ryckewaert         Mevr. Jana Rommel- Opstaele 
Algemeen directeur       burgemeester 
 
 
 
 
Stad Nieuwpoort,  
 
 
Dhr. Benoit Willaert       Dhr. Geert Vanden Broucke 
Algemeen directeur       burgemeester 
 
 
 
 
 
Stad Veurne, 
 
 
Mevr. Joke Jonckheere       Dhr. Peter Roose 
Algemeen directeur       burgemeester 
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