Linieland van Waas en Hulst
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met beperkte
aansprakelijkheid

Oprichtingsovereenkomst
en
Statuten
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De gemeente Beveren, krachtens artikel 182 van het Gemeentedecreet vertegenwoordigd door
haar burgemeester, de heer M. Van de Vijver en haar gemeentesecretaris, de heer J. Noppe,
handelende ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 1 maart 2011 en 26 april
2011,
De gemeente Sint-Gillis-Waas, krachtens artikel 182 van het Gemeentedecreet
vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer R. Audenaert en haar gemeentesecretaris,
de heer R. Van Puyvelde, handelende ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 3
maart 2011 en 5 mei 2011,
De gemeente Stekene, krachtens artikel 182 van het Gemeentedecreet vertegenwoordigd door
haar burgemeester, de heer S. De Rechter en haar gemeentesecretaris, de heer D. de Vetter,
handelende ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2011 en 26
april 2011,
De gemeente Hulst, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar
burgemeester de heer J.F. Mulder, en haar gemeentesecretaris S. ter Wal, handelende ter
uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2011,
De provincie Zeeland, vertegenwoordigd door de heer K. van Beveren, gedeputeerde,
handelende ter uitvoering van het besluit van de Gedeputeerde Staten van 10 mei 2011,
De provincie Oost-Vlaanderen, krachtens artikel 178 van het Provinciedecreet vertegenwoordigd
door haar gedeputeerde de heer P. Hertog, en haar provinciegriffier, A. Smet, handelende ter
uitvoering van het besluit van de provincieraad van 18 mei 2011
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas, krachtens artikel 34 van zijn statuten,
vertegenwoordigd door de heer F. Willockx, voorzitter, en haar ondervoorzitter de heer P.
Deckers, handelende ter uitvoering van de beslissing van de Algemene Vergadering van 6 april
2011 en 25 mei 2011.
Gelet op de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5
juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS);
Overwegende dat het wenselijk is gebleken de grensoverschrijdende samenwerking tussen de
gemeenten Beveren, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Hulst te intensiveren, ten einde:
1. het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen
de deelnemers te bevorderen en te ondersteunen;
2. gezamenlijke projecten te realiseren;

Gaan samen over tot de oprichting van een ‘Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking (EGTS met beperkte aansprakelijkheid)’ met rechtspersoonlijkheid.
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Inhoud van de Oprichtingsovereenkomst:
Artikel 1 : Definities
Artikel 2 : Oprichting en naam
Artikel 3 : Deelnemers
Artikel 4 : Grondgebied
Artikel 5 : Zetel
Artikel 6 : Doel, taken en opdrachten
Artikel 7 : Toepasselijk recht
Artikel 8 : Modaliteiten voor wederzijdse erkenning
Artikel 9 : Duur
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Oprichtingsovereenkomst
Artikel 1 : Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
❒ De EGTS

Linieland van Waas en Hulst, Europese Groepering
voor Territoriale Samenwerking met beperkte
aansprakelijkheid

❒ De Verordening

de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een
Europese groepering voor territoriale samenwerking
(EGTS), Pb. 2006, L 210/19;

❒ Het Regeringsbesluit

het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari
2008 houdende uitvoering van de Verordening (EG) Nr.
1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor
territoriale samenwerking (EGTS), zoals gewijzigd bij
Besluit van 26 september 2008;

❒ De deelnemers

de in artikel 3 vermelde deelnemers

❒ Het bevoegde orgaan

het orgaan van de deelnemer dat bevoegd is voor
handelingen met betrekking tot de EGTS

❒ De toezichthouders

-

in Nederland: het Nederlandse Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
in Vlaanderen: de Vlaamse minister, bevoegd
voor de binnenlandse aangelegenheden

❒ De werkingskosten

de algemene kosten verbonden aan de werking van de
EGTS zoals administratieve kosten, huisvestingskosten,
personeelskosten voor de algemene werking, enz…

❒ De projectkosten

de kosten die rechtstreeks kunnen toegewezen worden
aan de projecten

Artikel 2 : Oprichting en naam
Er wordt, overeenkomstig de Verordening, een Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking met beperkte aansprakelijkheid opgericht met als naam “Linieland van Waas
en Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid”.

Artikel 3 : Deelnemers
De EGTS bestaat uit de volgende deelnemers:
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-

-

in Vlaanderen:
o
de gemeente Beveren;
o
de gemeente Sint-Gillis-Waas;
o
de gemeente Stekene;
o
de provincie Oost-Vlaanderen;
o
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas;
in Nederland:
o
de gemeente Hulst;
o
de provincie Zeeland.

Artikel 4 : Grondgebied
Het grondgebied van de EGTS strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten
Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene.

Artikel 5 : Zetel
De zetel van de EGTS is gevestigd te Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas

Artikel 6 : Doel, taken en opdrachten
1. De EGTS beschikt overeenkomstig artikel 1 van de Verordening over rechtspersoonlijkheid
en over de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale wetgeving van die lidstaat
aan rechtspersonen wordt toegekend. Krachtens de Verordening kan zij met name
roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden, personeel in dienst nemen
en in rechte optreden.
2.

De EGTS heeft tot doel om het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende
samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van
Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en
uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten
haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie en wonen en leefbaarheid.

3.

Ter realisatie van het in het tweede lid vermeld doel kan de EGTS ondermeer:
a. alle activiteiten en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het in het tweede lid aangegeven doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen begunstigen;
b. fondsen verwerven en beheren ten behoeve van de samenwerking;
c. uitgaven doen in het kader van de samenwerking;
d. permanente of ad hoc adviesgroepen instellen;
e. onderzoeken instellen of bevorderen;
f. voorstellen en adviezen formuleren;
g. voorlichting geven.
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Artikel 7 : Toepasselijk recht
Uit de locatie van de maatschappelijke zetel vloeit voort dat deze oprichtingsovereenkomst
en de statuten worden beheerst door de Verordening en, voor zover de Verordening de
materie niet of slechts ten dele regelt, door het recht dat van toepassing is op publieke
rechtspersonen in het Vlaamse Gewest.

Artikel 8 : Modaliteiten voor wederzijdse erkenning
1.

De administratieve, budgettaire en financiële controle van de EGTS zal gebeuren
conform de bepalingen van het in het vorige artikel aangeduide recht.

2.

De overheid of de overheden die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de
binnenlandse aangelegenheden, krachtens artikel 6, eerste lid, van de Verordening en
artikel 2 van het Regeringsbesluit, worden aangewezen voor het administratief toezicht
en het toezicht op het beheer van publieke middelen zullen hun ambtsgenoten in
Nederland hierover informeren en kunnen door hen ook aangesproken worden.

Artikel 9 : Duur
1. Deze oprichtingsovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 18 jaar.
2. Na afloop van deze periode kan de samenwerking verlengd worden. De modaliteiten voor
de verlenging worden bepaald in de statuten
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011

De Gemeente Beveren,

Marc Van de Vijver
Burgemeester

Jan Noppe
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Gemeente Stekene:

Stany De Rechter
Burgemeester

Dirk de Vetter
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Gemeente Sint-Gillis-Waas:

Remi Audenaert
Burgemeester

Rudy Van Puyvelde
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Gemeente Hulst:

Jan-Frans Mulder
Burgemeester

Sylvester ter Wal MCM
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Provincie Zeeland:

Kees van Beveren
Gedeputeerde
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Provincie Oost-Vlaanderen:

Peter Hertog
Gedeputeerde

Albert Smet
Griffier
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas:

Freddy Willockx
Voorzitter

Peter Deckers
Ondervoorzitter
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Inhoud van de Statuten:
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Artikel 3 : Deelnemers
Artikel 4 : Grondgebied
Artikel 5 : Zetel
Artikel 6 : Doel, taken en opdrachten
Artikel 7 : Projecten
Artikel 8 : Toepasselijk recht
Artikel 9: Werktaal
Artikel 10 : De organen van de EGTS
Artikel 11 : Samenstelling van de Linieraad
Artikel 12 : Werking van de Linieraad
Artikel 13 : Wijze van besluitvorming van de Linieraad
Artikel 14 : Bevoegdheden van de Linieraad
Artikel 15 : Verhouding tussen de Linieraad en de bevoegde organen van de deelnemers
Artikel 16: Bevoegdheden en aansprakelijkheid
Artikel 17: De Voorzitter en de Ondervoorzitter
Artikel 18: De Projectmanager
Artikel 19: Personeel
Artikel 20: Verkrijgen van financiële en andere middelen
Artikel 21: Begroting
Artikel 22: Rekening
Artikel 23: Boekhouding en boekjaar
Artikel 24 : Duur
Artikel 25 : Toetreding en uittreding
Artikel 26 : Ontbinding en vereffening
Artikel 27 : Bekendmaking en inwerkingtreding
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Statuten
Artikel 1 : Definities
In deze statuten wordt verstaan onder:
❒ De EGTS

Linieland van Waas en Hulst, Europese Groepering
voor Territoriale Samenwerking met beperkte
aansprakelijkheid

❒ De Verordening

de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een
Europese groepering voor territoriale samenwerking
(EGTS), Pb. 2006, L 210/19;

❒ Het Regeringsbesluit

het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari
2008 houdende uitvoering van de Verordening (EG) Nr.
1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor
territoriale samenwerking (EGTS), zoals gewijzigd bij
Besluit van 26 september 2008;

❒ De deelnemers

de in artikel 3 vermelde deelnemers

❒ Het bevoegde orgaan

het orgaan van de deelnemer dat bevoegd is voor
handelingen met betrekking tot de EGTS

❒ De toezichthouders

-

in Nederland: het Nederlandse Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
in Vlaanderen: de Vlaamse minister, bevoegd
voor de binnenlandse aangelegenheden

❒ De werkingskosten

de algemene kosten verbonden aan de werking van de
EGTS zoals administratieve kosten, huisvestingskosten,
personeelskosten voor de algemene werking, enz…

❒ De projectkosten

de kosten die rechtstreeks kunnen toegewezen worden
aan de projecten

Artikel 2 : Oprichting en naam
Er wordt, overeenkomstig de Verordening, een Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking met beperkte aansprakelijkheid opgericht met als naam “Linieland van Waas
en Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid”.
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Artikel 3 : Deelnemers
De EGTS bestaat uit de volgende deelnemers:
in Vlaanderen:
o
de gemeente Beveren;
o
de gemeente Sint-Gillis-Waas;
o
de gemeente Stekene;
o
de provincie Oost-Vlaanderen;
o
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas;
in Nederland:
o
de gemeente Hulst;
o
de provincie Zeeland.

Artikel 4 : Grondgebied
Het grondgebied van de EGTS strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten
Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene.

Artikel 5 : Zetel
De zetel van de EGTS is gevestigd te Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas

Artikel 6 : Doel, taken en opdrachten
1. De EGTS beschikt overeenkomstig artikel 1 van de Verordening over rechtspersoonlijkheid
en over de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale wetgeving van die lidstaat
aan rechtspersonen wordt toegekend. Krachtens de Verordening kan zij met name
roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden, personeel in dienst nemen
en in rechte optreden.
2.

De EGTS heeft tot doel het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende
samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van
Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en
uitvoeren van samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten
haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie en wonen en leefbaarheid.

3.

Ter realisatie van het in het tweede lid vermeld doel kan de EGTS ondermeer:
a. alle activiteiten en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het in het tweede lid aangegeven doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen begunstigen;
b. fondsen verwerven en beheren ten behoeve van de samenwerking;
c. uitgaven doen in het kader van de samenwerking;
d. permanente of ad hoc adviesgroepen instellen;
e. onderzoeken instellen of bevorderen;
f. voorstellen en adviezen formuleren;
g. voorlichting geven.
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Artikel 7 : Projecten
1.

De EGTS kan projecten realiseren.

2.

Voor elk project zal een specifiek convenant worden opgesteld tussen de partijen die bij
het project betrokken zijn en de EGTS.

Artikel 8 : Toepasselijk recht
Uit de locatie van de maatschappelijke zetel vloeit voort dat deze oprichtingsovereenkomst
en de statuten worden beheerst door de Verordening en, voor zover de Verordening de
materie niet of slechts ten dele regelt, door het recht dat van toepassing is op publieke
rechtspersonen in het Vlaamse Gewest.

Artikel 9 : Werktaal
De werktaal van de EGTS is het Nederlands.

Artikel 10 : De organen van de EGTS
De EGTS bestaat uit de volgende organen:
1. De Linieraad, zijnde de in artikel 10, eerste lid, a, van de Verordening bedoelde
vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van haar deelnemers;
2. Een voorzitter;
3. Een projectmanager, zijnde de in artikel 10, eerste lid, b, van de Verordening bedoelde
directeur.

Artikel 11 : Samenstelling van de Linieraad
1.

De EGTS heeft een Linieraad, welke bestaat uit één afgevaardigde van elke deelnemer.

2.

De effectieve en plaatsvervangende leden van de Linieraad worden door het bevoegde
orgaan van de deelnemer, uit hun midden, aangewezen. Deze leden worden aangewezen
voor een periode die verstrijkt uiterlijk zes maanden na de algehele vernieuwing van de
bevoegde organen in kwestie. Daarbij wordt rekening gehouden met een voldoende
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

3.

Op de vergaderingen van de Linieraad kunnen deskundigen en vertegenwoordigers van
andere instellingen en organisaties worden uitgenodigd.
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Artikel 12 : Werking van de Linieraad
1.

De Linieraad vergadert minstens één maal per jaar.

2. De vergaderingen van de Linieraad zijn openbaar.
3. De Linieraad stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen vast.

Artikel 13 : Wijze van besluitvorming van de Linieraad
1.

Elke deelnemer heeft op de Linieraad recht op één stem.

2.

De Linieraad beraadslaagt slechts rechtsgeldig wanneer de volstrekte meerderheid van
de in functie zijnde vertegenwoordigers van haar leden aanwezig is.

3.

Er wordt bij voorkeur bij consensus besloten. Ingeval tot stemming wordt overgegaan,
wordt een besluit slechts geldig genomen wanneer het tegelijk wordt gesteund door de
absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigers van de
Nederlandse leden en de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de
Belgische leden.

4.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten, de verlenging van de duur of de
ontbinding is eenparigheid van alle deelnemers vereist. Elke wijziging moet worden
goedgekeurd door de toezichthoudende overheden die toestemming hebben gegeven
voor de oprichting van de EGTS, onder de voorwaarden vastgelegd in artikel 4, zesde lid,
van de Verordening.

Artikel 14 : Bevoegdheden van de Linieraad
1.

De Linieraad beschikt in het bijzonder over navolgende bevoegdheden:
a. Wijziging van de oprichtingsovereenkomst en de statuten, met inbegrip van de
toetreding en uittreding van deelnemers;
b. Vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening;
c. Het bepalen van het activiteitenprogramma
d. Vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse begroting;
e. Vaststellen van de bijdragen van de deelnemers;
f. Benoeming en afzetting van de afgevaardigden van de deelnemers en het bepalen
van het bedrag van hun bezoldiging;
g. Bepaling van de rechtspositieregeling van het personeel;
h. Verlenen van decharge aan de afgevaardigden van de deelnemers;
i. De verlenging, de ontbinding en de vereffening.

2.

Aan de Linieraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan
andere bestuursorganen zijn opgedragen
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Artikel 15 : Verhouding tussen de Linieraad en de bevoegde organen van de deelnemers
Een door de Linieraad opgemaakt verslag, zoals nader omschreven in het reglement van orde,
van de activiteiten van de EGTS gedurende het voorgaande jaar, wordt jaarlijks, in de loop
van het eerste semester, ter kennisgeving verstrekt aan de bevoegde organen van de
deelnemers.

Artikel 16 : Aansprakelijkheid

De bestuurders van de EGTS zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen die de
EGTS aangaat.
Conform artikel 12, § 2, derde lid, van de Verordening wordt de EGTS opgericht als een EGTS
met beperkte aansprakelijkheid. De leden van de EGTS zijn slechts aansprakelijk voor haar
verbintenissen ten belope van het nog door hen verschuldigde deel van hun jaarlijkse
bijdrage, zoals vermeld in artikel 20 van deze statuten. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat
zij zich in bijzondere gevallen contractueel kunnen verbinden tot een hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de EGTS.

Artikel 17 : De Voorzitter en de Ondervoorzitter
1.

De Linieraad wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
Ondervoorzitter.

2.

De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden, uit diens midden, door de Linieraad
benoemd.

3.

De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de Linieraad.

4.

De Voorzitter en de Ondervoorzitter worden aangeduid voor een periode van twee jaar.

5.

Wanneer de Voorzitter verhinderd is, worden zijn taken door de Ondervoorzitter
waargenomen. Wanneer zowel de Voorzitter als de Ondervoorzitter verhinderd zijn,
worden deze taken door het oudste aanwezige lid waargenomen.

Artikel 18 : De projectmanager
1.

De projectmanager vervult de functie van directeur als bedoeld in artikel 10, eerste lid,
b, van de Verordening.

2.

De projectmanager wordt door de Linieraad benoemd.

3.

De projectmanager neemt het secretariaat waar voor de vergaderingen van de Linieraad.

4.

De projectmanager voert de besluiten en opdrachten van de Linieraad uit en is belast
met de dagelijkse werking van de EGTS. Hij vertegenwoordigt de EGTS en handelt
namens haar en voor haar rekening. De Linieraad bepaalt, met in acht name van de
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toepasselijke rechtsregels, de voorwaarden waaronder verhaal ten opzichte van de
projectmanager mogelijk is voor handelingen die hij buiten zijn mandaat heeft gesteld.

Artikel 19 : Personeel
1.

De Linieraad bepaalt de rechtspositie van het personeel, voor zover dit niet door andere
overheden geregeld is, voor het personeel in dienst van de EGTS.

2.

De deelnemers kunnen eigen personeelsleden ter beschikking stellen van de EGTS, voor
zover dit gebeurt conform de toepasselijke regelgeving.

3.

De deelnemers kunnen op basis van artikel 7, vijfde lid, van de Verordening met
eenparigheid van stemmen besluiten om één van de deelnemers te machtigen taken uit
te voeren.

Artikel 20 : Verkrijgen van financiële en andere middelen
1.

De deelnemers betalen jaarlijks voor de werkingskosten van de EGTS.

2.

De Linieraad stelt de jaarlijkse bijdrage voor de gemeentelijke deelnemers voor het
nieuwe begrotingsjaar vast op basis van het inwoneraantal op 1 januari van het jaar
voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar.

3.

De Linieraad stelt de jaarlijkse bijdrage voor niet-gemeentelijke deelnemers voor het
nieuwe begrotingsjaar vast.

4.

De jaarlijkse bijdrage kan door de Linieraad niet op een hoger bedrag worden vastgesteld
dan het maximum bedrag dat (bij de oprichting) door de deelnemers is vastgesteld,
tenzij het bevoegde bestuursorgaan van de deelnemer heeft besloten in te stemmen met
een hogere bijdrage.

5.

De jaarlijkse betaling voor de werkingskosten zal geschieden voor 1 maart van het
werkingsjaar.

Artikel 21 : Begroting
1.

De Linieraad stelt de begroting van de EGTS vast uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het
jaar waarvoor deze geldt.

2.

De Linieraad zendt de begroting met alle daarbij horende stukken binnen een maand na
vaststelling aan de toezichthouder en ter kennisgeving aan de deelnemers.

Artikel 22 : Rekening
1.

De Linieraad stelt de rekening van de EGTS, met het verslag van activiteiten, vast
uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop deze betrekking
heeft.
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2.

De Linieraad zendt de vastgestelde rekening met de in het vorige lid genoemde stukken
toe aan de in artikel 27, eerste lid, bedoelde toezichthoudende instanties.

3.

Na afloop van het toezicht op het beheer van publieke middelen, wordt de rekening door
de Linieraad aan de bevoegde organen van de deelnemers ter kennisgeving toegezonden.

Artikel 23 : Boekhouding en boekjaar
1.

De boekhouding en het kasbeheer beantwoorden aan de eisen gesteld door het Belgische
recht en zijn in overeenstemming met het gestelde in de Verordening.

2.

Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijke jaar. Het eerste boekjaar begint echter
op de datum van oprichting en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 24 : Duur
1. De EGTS wordt opgericht voor de duur van 18 jaar.
3. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de samenwerking verlengd worden.
3. De laatste Linieraad die het verstrijken van de duur voorafgaat, kan bij eenparigheid van
stemmen beslissen tot de verlenging van de duur van de EGTS.
4. De daartoe strekkende beslissingen van de bevoegde organen worden bij het verslag van
de Linieraad gevoegd.
5. Uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de Linieraad die beslist over de verlenging, wordt
de agenda door de Linieraad aan de deelnemers toegezonden.
6. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden.
7. De deelnemers die niet wensen te verlengen, houden op deel uit te maken van de EGTS
op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de Linieraad is beslist. De
statuten worden hieraan aangepast. Zij leggen hun daartoe strekkend besluit voor, dat
wordt gevoegd bij het verslag van de Linieraad.
8. De EGTS wordt ontbonden door beslissing van de Linieraad bij eenparigheid van stemmen
van alle deelnemers door haar leden.

Artikel 25 : Toetreding en uittreding
1. De toetreding en uittreding van leden geschiedt volgens de procedure van de
statutenwijziging. De overheid die wenst toe te treden en de deelnemer die wenst uit te
treden, legt aan de Linieraad de daartoe strekkende beslissing van zijn bevoegd orgaan
voor.
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2. De Linieraad regelt de voorwaarden en de gevolgen van de toetreding van de nieuwe
leden en aan de uittreding van de bestaande deelnemers.

Artikel 26 : Ontbinding en vereffening
1.

De EGTS kan worden ontbonden hetzij door het verstrijken van de looptijd, hetzij, en dit
voor het verstrijken van de looptijd, als gevolg van een beslissing van de Linieraad.

2.

De beslissing van de Linieraad houdende de ontbinding van de EGTS is slechts geldig als
alle aangesloten deelnemers daarmee instemmen.

3.

Bij ontbinding van de EGTS wordt door de Linieraad een college van vereffenaars
aangesteld. De Linieraad bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze
waarop de vereffening precies moet geschieden.

4.

De Linieraad legt de wijze van vereffening en verdeling vast in een vereffeningplan.

5.

Het vereffeningplan voorziet minstens in de financiële gevolgen van de vereffening voor
de deelnemers, de overgang van rechten en plichten, de bestemming van de
eigendommen en de gevolgen voor het personeel van de EGTS.

6.

Het vereffeningplan wordt niet vastgesteld voordat de bevoegde organen van de
deelnemers zijn gehoord en het plan door hen werd goedgekeurd.

7.

De deelnemers blijven te allen tijde verantwoordelijkheid dragen voor de financiële
afwikkeling.

Artikel 27 : Bekendmaking en inwerkingtreding
1. De deelnemers zenden de oprichtingsovereenkomst, deze statuten, evenals het besluit
tot opheffing, toe aan hun toezichthouders.
2. De EGTS treedt in werking op de datum van publicatie van deze statuten in het Belgisch
Staatsblad door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden.
3. De Voorzitter verzendt, binnen tien dagen na de in het vorige lid bedoelde
bekendmaking, een verzoek tot bekendmaking van de kennisgeving van oprichting van de
EGTS aan het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011

De Gemeente Beveren,

Marc Van de Vijver
Burgemeester

Jan Noppe
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Gemeente Stekene:

Stany De Rechter
Burgemeester

Dirk de Vetter
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Gemeente Sint-Gillis-Waas:

Remi Audenaert
Burgemeester

Rudy Van Puyvelde
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Gemeente Hulst:

Jan-Frans Mulder
Burgemeester

Sylvester ter Wal MCM
Gemeentesecretaris
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Provincie Zeeland:

Kees van Beveren
Gedeputeerde
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
De Provincie Oost-Vlaanderen:

Peter Hertog
Gedeputeerde

Albert Smet
Griffier
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Ondertekend te Sint-Gillis-Waas op 15 juni 2011
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas:

Freddy Willockx
Voorzitter

Peter Deckers
Ondervoorzitter
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Bijlage bij de Oprichtingakte en statuten van de ‘EGTS Linieland van Waas en Hulst’
Verdeling Werkingskosten EGTS 2011

Inwoneraantal
2010
Gemeente Beveren
46297
Gemeente Sint-Gillis-Waas
18533
Gemeente Stekene
17356
Gemeente Hulst
27859
EGTS WERKINGSKOSTEN
2011

Aandeel IGO-gemeenten
Provincie Zeeland
Provincie Oost-Vlaanderen
Interwaas
Totaal beschikbaar voor
werkingskosten

per inwoner
€ 0,636
exacte verdeling
€
29.444,89 € 29.449,67968
€
11.786,99 € 11.788,90454
€
11.038,42 € 11.040,21082
€
17.718,32 € 17.721,20496

110045 €

69.988,62

forfaitair
forfaitair
Kleinste bijdrage
IGO-gemeente

afgeronde
verdeling
29.450,00 €
11.790,00 €
11.040,00 €
17.720,00 €

€ 70.000,00000

70.000,00 €

€ 17.000,00000
€ 17.000,00000

17.000,00 €
17.000,00 €

€ 11.040,21082

11.040,00 €

€ 115.040,21082

115.040,00 €
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