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Onderwerp

Kunstkoepel: goedkeuring ILV-overeenkomst tussen Bilzen, Lanaken en
Zutendaal en aanduiding vertegenwoordigers

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald Deel 3, Titel 3, Hoofdstuk 2 met betrekking tot
samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid.
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018.
Het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2019.
FEITELIJKE CONTEXT
Eind augustus 2019 liep de toenmalige IGS (Intergemeentelijke Samenwerking) tussen Bilzen,
Lanaken en Zutendaal af. Om alle partijen de kans te geven een vernieuwing te bekijken, werd
ervoor geopteerd een voorlopige ILV-overeenkomst voor 1 jaar af te sluiten.
Dit werd alzo goedgekeurd op de gemeenteraad van 2 juli 2019.
MOTIVERING
Thans hebben alle partijen rond de tafel gezeten en ligt er een voorstel voor een nieuwe
samenwerking van 6 jaar onder de vorm van een interlokale vereniging.

Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van alle
deelnemende gemeenten, zijnde Lanaken, Zutendaal en Bilzen.
Artikel 5 van de Interlokale vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs, vraagt de oprichting van een
beheerscomité. Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en
schepenen afgevaardigd, alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van
afwezigheid van het effectief lid. De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de
periode van een bestuurslegislatuur, onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden het
mandaat van hun vertegenwoordigers in te trekken en onverminderd de beëindiging van rechtswege
van het mandaat van de leden van het beheerscomité zodra zij hun betreffende politieke mandaat
verliezen. De leden blijven evenwel lid van het beheerscomité tot het moment dat er in hun
vervanging is voorzien. In geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden duiden de
deelnemende gemeenten in de eerste drie maanden volgend op het jaar van de verkiezingen de
nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan vanaf het ogenblik van hun aanstelling.
BESLISSING
Art. 1 De gemeenteraad keurt de bijgevoegde overeenkomst goed tot oprichting van de interlokale
vereniging Kunstkoepel Academies voor Beeld, Muziek en Woordkunst-Drama voor 6 jaar.
Art. 2 De gemeenteraad stelt mevrouw Griet Mebis, schepen van Academie, aan als afgevaardigde
voor het beheerscomité van de Interlokale vereniging voor Deeltijds Kunstonderwijs. De heer
Bruno Steegen, tevens schepen van Stad Bilzen, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
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