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overeenkomst
DE GEMEENTERAAD;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 13/07/2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van 20/12/2007 houdende de
goedkeuring van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2008 – 2013;
Gelet op het gemeentelijk cultuurbeleidsplan 2008 – 2013 waarbij op pagina 110 het volgende wordt mede
gedeeld: “Linden groet Linden, het bestaande verzusteringsproject tussen 6 landen, wordt door de
gemeente ontwikkeld als instrument om alle bevolkingsgroepen binnen de gemeente de kans te geven
“inter-europese” contacten te ontwikkelen”;
Gelet op de beslissing van het schepencollege in zitting van 01/06/2010 betreffende de goedkeuring van
het voorgestelde programma Europadagen van Linden groet Linden in het kader van de internationale
betrekkingen met onze zustergemeenten van 06/10/2010 tot 10/10/2010;
Gelet op de beslissing van het schepencollege in zitting van 22/06/2010 betreffende de kennisname van
de ingediende documenten voor het verkrijgen van Europese subsidies voor de jumelage van 06/10/2010
tot 10/10/2010 te Lubbeek;
Gelet op de beslissing van het schepencollege in zitting van 13/07/2010 betreffende de uitnodiging van
mevrouw Betty Depret, voorzitter van de vzw Linden groet Linden, voor een uiteenzetting betreffende de
werking van Linden groet Linden aan het schepencollege op 03/08/2010;
Gelet op de uiteenzetting d.d. 03/08/2010 van mevrouw Betty Depret, voorzitter van de vzw Linden
groet Linden, aan het schepencollege betreffende de werking van Linden groet Linden en waarin het
volgende aangehaald werd:
Geschiedenis
- In 1961 kwam onderwijzer Gerhard Schwabe uit Linden (Holstein, Duitsland) op het idee om contact op te nemen
met andere gemeenten in Europa met dezelfde naam.
- Op 21/06/1974 werd het Europa-verdrag tussen 5-“Lindens” gesloten: Linden (Lubbeek, België), Linden (Cuijk,
Nederland), Linden (Holstein, Duitsland), Lalinde (Dordogne, Frankrijk) en Linden (St. Georgen am Walde,
Oostenrijk). De ondertekening geschiedde door de vijf burgemeesters.
- Op 06/06/2004 werd een nieuw vriendschapsverdrag ondertekend tijdens de Europadagen in Linden (Cuijk,
Nederland) en werd Lalin (Pontevedra, Spanje) officieel opgenomen in de jumelage.
Doel

- De bedoeling van de jumelage is duurzame vriendschappelijke betrekkingen tussen de inwoners van gelijknamige
gemeenten of deelgemeenten in binnen- en buitenland onderhouden onder meer door het organiseren van activeiten zoals
de jaarlijkse jeugddagen en uitwisseling van beroepengroepen en de tweejaarlijkse Europadagen en werkvergaderingen.
- De jumelage “Linden groet Linden” is uniek ten opzichte van andere jumelages en dit op volgende punten:
- de gemeenten zijn naamgenoten
- elk jaar komt de jeugd en de organiserende groep samen
- je gaat niet “op bezoek” maar je leeft samen
- je “bekijkt” het land niet maar leert de anderen, hun cultuur en gewoonten beter kennen door samen deel te nemen
aan alle activiteiten
- je gaat niet elk jaar naar hetzelfde land maar beleeft elk jaar samen een ander gastland waar zij dan even “de
vreemde” zijn en zich moeten aanpassen
Gelet op de statuten van de vzw Linden groet Linden;
Gelet op de vergadering d.d. 15/02/2010 van Linden groet Linden met de huidige samenstelling van het
bestuur;
Gelet op de beslissing van het schepencollege genomen in zitting van 24/08/2010 betreffende de
kennisname van de werking van de vzw Linden groet Linden en de principiële goedkeuring van de
overeenkomst tussen de gemeente Lubbeek en de vzw Linden groet Linden;
Gelet op het schrijven d.d. 31/08/2010 vanwege mevrouw Betty Depret, voorzitter van de vzw Linden
groet Linden, waarin gesteld wordt dat de vzw Linden groet Linden akkoord is met de overeenkomst
tussen de vzw eb de gemeente Lubbeek;
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst tussen de gemeente Lubbeek en de vzw Linden groet Linden;
Gelet op het gunstig advies van de commissie grondgebonden-, culturele- en welzijnsmateries d.d.
14/09/2010;
BESLUIT:
Artikel 1. Kennis te nemen van de werking van de vzw Linden groet Linden.
Art. 2. De overeenkomst tussen de gemeente Lubbeek en de vzw Linden groet Linden als volgt goed te
keuren:
Overeenkomst gemeente Lubbeek – vzw Linden groet Linden
Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Lubbeek, vertegenwoordigd door burgemeester Freddy
Vranckx en gemeentesecretaris Johan Geens, en de vzw Linden groet Linden, vertegenwoordigd door
voorzitter Maria Elisabeth Depret en secretaris Flor Oyen.
De gemeente en de vzw zijn overeengekomen om samen te werken in het kader van de jumelage met
- Linden (deelgemeente Cuijck, Nederland) (afgesloten op 21/06/1974)
- Linden (deelgemeente Holstein, Duitsland) (afgesloten op 21/06/1974)
- Lalinde (deelgemeente Dordogne, Frankrijk) (afgesloten op 21/06/1974)
- Linden (deelgemeente St. Georgen am Walde, Oostenrijk) (afgesloten op 21/06/1974)
- Lalin (deelgemeente Pontevedra, Spanje) (afgesloten op 06/06/2004)
Samen wensen zij dat de burgers van de respectieve gemeenten naar elkaar toe groeien met het oog op het
onderhouden, bevorderen en verdiepen van duurzame vriendschappelijke betrekkingen.
De gemeente neemt de (politieke) verantwoordelijkheid van de jumelage op zich, maar wil de bevolking
op alle mogelijke manieren betrekken, onder meer door de vzw Linden groet Linden (opgericht door de
burgers) te ondersteunen.
Hierdoor zullen contacten op verschillende niveaus en tussen verschillende bevolkingsgroepen van de
gemeente Lubbeek (Linden) en de partnergemeenten Linden (deelgemeente Cuijck, Nederland), Linden
(deelgemeente Holstein, Duitsland), Lalinde (deelgemeente Dordogne, Frankrijk), Linden (deelgemeente
St. Georgen am Walde, Oostenrijk) en Lalin (deelgemeente Pontevedra, Spanje) ontstaan, los van de
officiële bezoeken en manifestaties, georganiseerd door het lokaal bestuur van de respectieve gemeenten.
Hoofdstuk 1. Het doel van deze overeenkomst
- een grote betrokkenheid van de bevolking bij de jumelage te garanderen,

- te erkennen dat het verenigingsleven een belangrijke rol speelt in het Europees beleid van de gemeente,
- de gemeente te ontlasten van een aantal taken die gedelegeerd kunnen worden naar de vzw Linden groet
Linden,
- de vzw Linden groet Linden te mandateren met de bevoegdheid voor de organisatie van alle jumelageactiviteiten met uitzondering van die activiteiten die onder de bevoegdheid vallen van de burgemeester
(bijvoorbeeld vertegenwoordiging bij officiële ceremonies).
Hoofdstuk 2. De taakverdeling
Artikel 1.
Blijven voorbehouden aan het college van burgemeester en schepenen en de raadsleden:
- algemene politieke beslissingen,
- de vertegenwoordiging als verkozenen van het volk,
- het afsluiten van een nieuwe jumelage,
- de officiële ontvangst van de partnergemeenten en haar bevolking
- de verantwoordelijkheid ten aanzien van het gemeentelijke budget,
- het verlenen van subsidies en/of bijzondere toelagen,
- alle andere activiteiten die een beraadslaging van het college en de raadsleden vergen.
Artikel 2.
Het mandaat dat de gemeente geeft aan de vzw Linden groet Linden omvat:
- het promoten van de jumelage in de gemeente en naar de bevolking toe,
- het stimuleren van lokale verenigingen om initiatieven te nemen in het kader van de jumelage en hen
daarin ondersteunen,
- het opmaken van een jumelageprogramma,
- het organiseren van uitwisselingsactiviteiten tussen jongeren (in groep (voor scholen en
jeugdverenigingen) of individueel),
- het organiseren van groepsreizen voor de inwoners die een bezoek willen brengen aan de
partnergemeente of willen deelnemen aan een Europese activiteit,
- de organisatie van andere activiteiten en reizen in het kader van Europa,
- de organisatie van activiteiten op cultureel, sportief, milieu-, … gebied die de verschillende lokale
verenigingen overstijgen,
- het verlenen van subsidies (vanuit de eigen middelen van de vzw Linden groet Linden),
- de organisatie van de ontvangst van de bevolking uit de partnergemeente (bijvoorbeeld zoeken van
gastgezinnen).

Artikel 3.
Deze opsomming is niet exhaustief. Indien er zich andere taken of opdrachten voordoen, komen
gemeente en de vzw Linden groet Linden opnieuw samen om de taakverdeling te bespreken.
Artikel 4.
De vzw Linden groet Linden aanvaardt het mandaat zoals hierboven werd omschreven en engageert zich
om deze opdracht naar best vermogen uit te voeren. De vzw Linden groet Linden zet zich in voor de
ganse Lubbeekse bevolking zonder onderscheid te maken naar leeftijd, klasse, ras,… en zonder
voorwaarden van lidmaatschap te stellen.
Hoofdstuk 3. De financiering van de jumelage-activiteiten
Artikel 5.
De werkingskosten van de vzw Linden groet Linden worden gedekt door de eigen middelen van de vzw
zoals beschreven in de statuten.
Artikel 6.

De gemeente geeft aan de vzw Linden groet Linden een jaarlijkse dotatie opdat de vzw Linden groet
Linden haar mandaat zou kunnen uitvoeren. Het bedrag van deze jaarlijkse dotatie wordt samengesteld uit
de in onderstaande tabel opgenomen basisdotatie plus één organisatiedotatie volgens het soort activiteit
dat de vzw Linden groet Linden in het betreffende jaar ontwikkelt:
De in dit artikel vermelde bedragen zijn de bedragen die met ingang op 01 januari 2011 als maximum
vastgesteld worden, met uitzondering van de indexeringsformule (cfr. infra):
Bedrag dotatie in EUR
Basisdotatie (jaarlijks)

2000

Soort activiteit
Dotatie organisatie Europadagen

6000

Dotatie organisatie Kleine Conferentie

4000

Dotatie organisatie Jeugddagen

4000

Dotatie organisatie Beroepstreffen

4000

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van volgende formule:
Bedrag jaar 20xx =( bedrag vastgesteld op 01 januari 2011 x (gezondheidsindex van de maand
juni van (20xx – 1) / gezondheidsindex van de maand juni 2010))
De aldus bekomen bedragen worden nominatief opgenomen in het gemeentelijk budget van het
betreffende jaar.
Artikel 7.
De jaarlijkse dotatie van de gemeente is bestemd voor:
- de organisatie van jumelage-activiteiten,
- een tussenkomst in de reisonkosten van jongeren en hun begeleiders
- kosten gemaakt om de jumelage te promoten,
- de reisonkosten van maximaal vijf leden van de vzw Linden groet Linden voor een jaarlijkse vergadering
met de partnergemeenten.
Artikel 8.
De jaarlijkse dotatie kan niet worden gebruikt voor:
- reizen met toeristisch oogmerk van groepen of individuen,
- de reis- en verblijfskosten van de leden van de vzw Linden groet Linden (met uitzondering van diegenen
die in artikel 7 werden vermeld),
- de organisatiekosten van officiële ontvangsten (deze worden vergoed uit het gemeentelijk budget)
- de reis- en verblijfskosten van vertegenwoordigers van het gemeentebestuur (deze worden vergoed uit
het gemeentelijk budget)
Artikel 9.
De vzw Linden groet Linden stuurt het gemeentebestuur ieder jaar vóór 31 maart:
- een rapport met het verslag van de activiteiten van het voorbije jaar,
- een voorlopige rekening van het voorbije jaar,
- een voorlopig budget voor het komende jaar,
De vzw Linden groet Linden stuurt het gemeentebestuur ieder jaar vóór 01 september:
- de definitieve rekening van het voorbije jaar met het saldo van de rekening op 31 december, gestaafd
door de nodige rekeninguittreksels,
- een overzicht van het programma voor het komende jaar,
- het budget voor het komende jaar,

Hoofdstuk 4. Relaties tussen het gemeentebestuur en de vzw Linden groet Linden
Artikel 10.
Om de contacten tussen het gemeentebestuur en de vzw Linden groet Linden te vereenvoudigen wordt
een jumelagecomité opgericht dat bestaat uit:
- de burgemeester,
- de schepen van internationale samenwerking,
- de cultuurbeleidscoördinator,
- een administratief medewerker van de afdeling culturele zaken die belast wordt met het secretariaatswerk
van het jumelagecomité
- de voorzitter en vijf leden van de vzw Linden groet Linden
Zij ontmoeten elkaar minstens 1 maal per jaar (of zoveel als vereist is voor een goede functionering van
de jumelage).
Ad hoc kan het jumelagecomité uitgebreid worden met gemeentelijke ambtenaren die, betreffende
bepaalde projecten binnen de jumelage, specifieke competenties hebben.
Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding, verandering en stopzetting van de overeenkomst
Artikel 11.
De overeenkomst treedt in werking op het ogenblik van ondertekening door beide partijen.
De overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij één van beide partijen met aangetekend
schrijven te kennen geeft de overeenkomst te willen stopzetten.
Artikel 12.
De statuten van de vzw Linden groet Linden en eventuele aanpassingen aan die statuten mogen niet in
tegenspraak zijn met deze overeenkomst.
Artikel 13.
Indien de dotatie van de gemeente aan de vzw Linden groet Linden niet binnen drie maanden na het
voorleggen van de definitieve rekening wordt gestort op rekeningnummer 068-223 40 64 84 van vzw
Linden groet Linden., kan de vzw Linden groet Linden zich ontslaan van alle verplichtingen opgelegd
door het gemeentebestuur (na officiële kennisgeving per brief).
Artikel 14.
Indien de vzw Linden groet Linden ontbonden wordt, of de overeenkomst tussen het gemeentebestuur
en de vzw Linden groet Linden, kan de gemeente het niet-gebruikte deel van de dotatie terug opeisen.
Artikel 15.
Indien het gemeentebestuur vaststelt dat de dotatie niet volgens de overeenkomst wordt besteed, en
indien de verklaringen van de vzw Linden groet Linden niet voldoen, kan het gemeentebestuur de dotatie
voor een bepaalde termijn (tot de bewijsstukken zijn geleverd) opschorten.
Artikel 16.
Iedere wijziging aan deze overeenkomst gebeurt in overleg en met wederzijdse instemming van het
gemeentebestuur en de vzw Linden groet Linden.
Opgemaakt in twee exemplaren te Lubbeek, op ……….. (datum).

Voor de gemeente:

Voor de vzw Linden groet Linden:

Freddy Vranckx, burgemeester

Maria Elisabeth Depret, voorzitter

Johan Geens, secretaris

Flor Oyen, secretaris

Aantal ja-stemmen 14 Aantal neen-stemmen 0 Aantal onthoudingen 8
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Koenraad Van Coppenolle
Gilberte Muls
Jules Godts
Paul Hugaerts
André Van Goethem
Ivan Vanderzeypen
Tamara Broos
Cyriel Swevers
Paul Duerinckx
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Namens de gemeenteraad,
Op bevel :
De secretaris, wnd,
Get) Lidie Vansingel
.

De voorzitter,
get) Ann De Martelaer

Voor eensluidend afschrift,
Afgeleverd : 13 februari 2012
De Secretaris

De Voorzitter

J. Geens

A. De Martelaer

