?ñ Vlaanderen
verbeelding werkt
CULTUREEL-EREGOEDCONVENANT TUSSEN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP EN PROJECTVERENIGTNG ERFGOED DENDERLAND
BETREFFENDE HET UITVOEREN VAN HET LOKALE CULTUREELERFGOEDBELEID VOOR DE BELETDSPERIODE 2015_2020
De Vl-aamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in
de persoon van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media,
Jeugd en Brussel die handel-t in uitvoering van de besl-issing van de
Vfaamse Regering op 28 november 2014;
en

Projectvereniging Erfgoed Denderland, vertegenwoordigd door Johan Van
Dorpe, voorzitter, en door VeerLe Cosyns, ondervoorzitter, die
handelen in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur op 4

februari

2075;

KWAMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en beleidskader

Artikel 1. In het cultureel-erfgoedconvenant wordt verstaan onder:
1o cul-tureel erfgoed: roerend en immaterieel- erfgoed dat als
betekenisdrager uit het verfeden gemeenschappelijke betekenissen
verkrijgt binnen een cultureef referentiekader;
2" decreet: het Cul-tureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012;
3o het aanvraagdossier: het aanvraagdossier dat door projectvereniging
Erfgoed Denderfand werd ingediend uiterl-ijk op I april 2014 afs
aanvraag voor een vuerkingssubsidie voor de uitvoering van een
ge:-ntegreerd en integraal lokaaf cuftureel-erfqoedbeleid;
4" Projectvereni-ging Erfgoed Denderland: het intergemeentelijk
samenr^¡erkingsverband van de gemeenten Aal-st, Denderleeuw, Erpe-Mere,

Lede en Nj-nove;
5o admj-nistratie: de administratieve dienst, bevoegd voor de
uitvoerj-ng van het decreet;
6" werkingssubsidie: een subsidie toegekend ter ondersteuning van de
personeel-s- en werkingskosten die voortvl-oeien uit een structurele
activiteit die een continu of permanent karakter vertoont.

Art. 2. Dit cultureel-erfgoedconvenant is uitsluitend van toepassing
op het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren aanwezig op
het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan het
intergemeentelijk samenwerkingsverband als verrneld in artikel- 7.4o .

Art. 3. S1. Dit cultureel-erfqoedconvenant wordt, in uitvoering van
artikel 159 van het decreet, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en
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projectvereniging Erfgoed Denderl-and voor de uitvoering van een -lqkaal
cul-turee 1 -erf goedbel e id .
52. De doelstelling van de werkingssubsidie is het stimuferen van het
lokale cul-tureel-erfgoedbeleid. Daarbij wordt ingezet op:
1o de zorq voor en de ontsl-uiting van het.l-okal-e cultureel- erfgoed,
vanuit een integrale en gerntegreerde visie;
2" de ontwikkeling'van kennis en expertise binnen het l-okal-e
cul-tureel-erfgoedveld en de uitwisseling ervan;
3o de ontwikkeling en uitwisseJ-ing van gerntegreerde cultureeferfgoedpraktij ken, in overfeg met alle steden en andere
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cuftureel-erfgoedconvenant is gesJ-oten en met de Vlaamse Gemeenschapscommissj-e,
en gecoördineerd door het steunpunt voor cultureel erfgoed;
4" het vergroten van het maatschappelijk draagvfak voor cuftureel
erfgoed.

S3. Dit cultureel--erfgoedconvenant:
1o regelt de inbreng van de Vl-aamse Gemeenschap en van
pro¡ectverenj-ging Erfgoed Denderland in de uitvoering van het lokale
cuftureel-erfgoedbeleid dat pro¡ectvereniging Erfgoed Denderfand
uitwerkt voor het l-okale cultureel erfqoed en de lokale cultureel-erfgoedorganisaties op het grondgebied van de gemeenten die deelnemen
aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermel-d in artikelI, 4". De visie op het cultureel-erfgoedbeleid is beschreven in het
a

ìO

aanvraagdoss j-er.

2" legt de doel-stellingen vast die projectvereniging Erfgoed
Denderl-and wiI bereiken met de uitvoering van het l-okal-e cultureelerfgoedbeleid, rekening houdend met de door de Vlaamse Reqerinq 28

november 2014 geformuleerde aandachtspunten. De werkingssubsidie die

de Vl-aamse Gemeenschap toekent in het kader van dit cul-tureelerfgoedconvenant draagt bij tot het bereiken van deze doelstel-lingen.

54. Het cul-tureel--erfgoedconvenant wordt gesloten voor een
beleidsperiode van 6 jaar die start op 1 januari 2015 en eindigt op

31

december 2020.

Hoofdstuk 2. Doefstellingen, aandachtspunten en krijtlijnen

Afdeling 1. Doefsteflingen
Art. 4. Projectvereniging Erfgoed Denderland bereikt gedurende de
beleidsperiode volgende doelstellingen voor het lokale cuftureel-erf goedbel-eid:

1o. Projectvereniginq Erfgoed Denderland bevordert samenwerking en
netwerkvorming in. Denderland tussen erfgoedactoren onderl-ing en
actoren uit andere beleidsdomeinen.
a) Projectvereniging Erfgoed Denderl-and voert een erfgoedbeleid door
middel van een intergemeentelijke cul-tureel-erfgoedcel.
b) Een adviesgroep met vertegenwoordigers uit het professionele en
niet-professionele erfgoedvefd uit Denderland adviseert de
projectvereniging Erfgoed Denderfand inzake het erfgoedbeleid.
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c) Projectvereniging Erfgoed Denderland bouwt overlegstructuren op
. rond relevante thema's.
d) Projectvereniging Erfgoed Denderl-and start projecten op met
erfgoedactoren en actoren uit andere beleidsdomeinen.
e) Projectvereniging Erfqoed Denderland brengt nieuwe stakehol-ders
en noden en behoeften in kaart.
2" . Proj ectvereniging Erfgoed Denderl-and vergroot het draaqvlak voor
het cultureel erfgoed in Denderland door promotie en ontsfuiting
a) Projectvereniging Erfgoed Denderfand moedigt onderzoek en
publieksgerichte ontsl-uiting aan met specifieke aandacht voor
immaterieel cultureel erfgoed.
b) Projectvereniging Erfgoed Denderfand communiceert over en maakt
promotie voor cultureel erfgoed, cultureel erfgoedorqanisaties en
hun erfgoed.

c) Projectvereniging Erfgoed Denderland zorgl voor digitalisering en
ontsluiting van cul-tureel erfgoed.
3o. Projectvereniging Erfgoed Denderfand komt tegemoet aan de nodenen behoeften inzake erfgoed in Denderland door gerichte ondersteuning
a) Projectvereniging Erfgoed Denderl-and zorgt voor begeleiding van
cul-tureel-erfgoedbeheerders in een verantwoorde zorg voor en
omgang met het cul-tureel erfgoed;
b) Projectvereniging Erfgoed Denderland bouwt een
ondersteuningsbeleid uit voor cuftureel erfgoedorganisaties,
erfgoedpublicaties en erfgoedprojecten;
c) Projectvereniging Erfgoed Denderland organiseert maatgerichte
vorming voor erfgoedactoren.
4" . Projectvereniging Erfqoed Denderfand streeft expertisedeling,
duurzaamheid en diversiteit na met prioritaire aandacht voor
immaterieel erfgoed
a) De intergemeentelijke cultureel-erfgoedcel bouwt expertise op
rond cultureel erfgoed door middel van vorming.
b) De intergemeentelijke cultureel--erfqoedcel deelt expertise rond
publ i e kswerking, vri ¡ wil I iqersbe 1 eid, cultureel -e r fgoededucat ie,
diversiteit en duurzaamheid met het Vlaamse cultureeferfgoedveld.

c) Projectvereniging Erfgoed Denderland sensibiliseert cuftureeferfgoedactoren rond diversj-teit en duurzaamheid.
d) Projectvereniging Erfgoed Denderland streeft in haar interne
werking principes van diversiteit en duurzaamheid na.
Afdeling 2. Aandachtspunten
Art. 5.

De Vl-aamse Regering formuleerde
december 2074 volgende aandachtspunten:

bij haar besl-issing op

4

1o vertaal voldoende wervend het beleidsp.l-an naar de cultureeferfgoedgemeenschappen en -actoren in het l-okale vefd;
2" neem een voldoende actieve rol op rond immaterieel erfgoed,
sensibj-l-iseer en ondersteun, in samenwerking met het fCE-netwerk,
erfgoedgemeenschappen bij hun j-nspanningen om immaterieel erfgoed te
borgen en door te qeven.
Deze aandachtspunten worden meegenomen
cuf turee J- -er f goedconvenant .

bij het uj-tvoeren van het
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Afdeling 3. Krij tli¡

nen

Art. 6. Projectvereniging Erfgoed Denderl-and engageert zich om, bij
het realj-seren van de doefstellingen in artikef 4, rekening te houden
met de krijtlijnen
van het Vl-aamse cul-tureel-erfgoedbeleid die de
Vl-aamse Regering formuleerde bij haar beslissing op 28 november 2074:
1o expertise-uitwisselen en kennisdelen tussen de intergemeentefijke
samenr¡/erkingsverbanden met een culturêel-erfgoedconvenant onderling;

2" samenr^rerken met landelijke cul-tureel-erfgoedorganisaties;
3" inzetten op de l-okale depotnoden;
4" inzetten op religieus cuftureel erfgoed;
5o implementeren van een strategische visie op duurzame preservatie
ontsfuiting van digitaal cuftureel erfgoed.

en

Art 7. Projectvereniging Erfgoed Denderl-and engageert zich om de
participatie van lokal-e cuftureel-erfgoedactoren te stimul-eren en te
begeleiden in volgende initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap:
1" Archiefbank Vlaanderen, onl-inedatabank van private archieven;
2" www.immaterieeferfgoed..be, pÌatform voor immaterieef cuttureel
erfgoed (ICE) in Vlaanderen.
aô

Hoofdstuk 3. Middelen

Afdeling 1.

Engagementen van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 8. De Vlaamse Gemeenschap voorziet in uitvoering van het decreet
en in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 28
november 2014 een jaarli¡kse werkingssubsidie van 246.946 euro op haar
begroting voor de beleidsperiode 2015-2020 voor de uitvoering van dit
cul- turee 1 -e rf goedconvenant .
jaarlijkse werkingssubsidie wordt toegekend bj-nnen de perken
van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Deze

De jaarlijkse werkingssubsidie ís een bijdrage voor:
1" de inhoudelijke kosten voor de werking van de cuftureel-erfgoedcel,
zoal-s beschreven j-n art. 77, 51;
2" de kosten van andere vormen van ondersteuning van lokal-e cul-tureelerfgoedactoren, dan vermel-d in 1'.
aO

AfdeJ-ing 2. Engagementen van projectvereniging Erfgoed Denderfand

Art. 9. Projectvereniging Erfgoed Denderland voorziet een bijdrage
hetzij financieel, hetzij in natura van minstens 0,3 Euro per inwoner
per deelnernende gemeente en dit binnen de perken van de gemeentelij ke
budqetten en de begroting van projectvereniging Erfgoed Denderl-and.
Art. 10. Projectvereniging Erfgoed Denderland of de gemeenten die
deel-nemen aan het intergemeentelijk samenh/erkingsverband afs vermefd
in artikel L.4" financieren met eigen middel-en:
1o indien van toepassing, de structurel-e ondersteuning van cultureelerfgoedorganì-sat.ies op het grondgebied met een fokale relevantj-e,
waaronder ook de werkingssubsidies aan cultureel-erfgoedorganisaties
met een kwaliteitsfabel en ingedeeld bij het lokale niveau;
2" kosten van ondersteunende aard.
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Kosten van ondersteunende aard zilnz
1o huisvestingskosten met inbegrip van inrichtingskosten,
onderhoudskosten'en kosten die verbonden zi)n aan schoonmaak en
nutsvoor z i enì-ngen;
2" uitrustingskosten met inbegrip van kosten voor kantoormateriaal,
verzending en standaard informatica- en tel-ecommunicatietoepassingen;
3o kosten voor onthaaf, boekhouding, loonadministratie,
informaticaondersteuning, juridische ondersteuning en aanwerving van
personeel.
Deze kosten kunnen niet vergoed worden met de werkingssubsidie
vermeld in artikel 8.

Hoofdstuk 4. Instrumenten

Art. 11. S1. Projectvereniging Erfgoed Denderland zorqL voor een
cultureel-erfgoedcel- die een initiërende, coördinerende en
ondersteunende rol- op zich neemt met betrekking tot de uitvoering
de doelsteJ-lingen vermeld in art. 4.

van

Projectvereniging Erfgoed Denderland zorgL voor de aanstelling
van minstens twee vol-tijds equivalenten binnen de cultureelerfgoedcel.

52. Proj ectvereniging Erfgoed Denderland stuurt de cuftureelerfgoedcel- effectief en verantwoord aan, verstrekt de nodige middelen
en vaardigheden en tekent de procedures uit om de overeengekomen
strategie en doelstellingen te bereiken.
53. De cul-tureel-erfgoedcel heeft een adviserende taak in functie
de lokafe beleidsontwikkeling op het vl-ak van cul-tureel erfgoed.
54. Naast de cultureel--erfgoedcel kunnen ook andere cultureelerfgoedspelers op het grondgebied van projectvereniging Erfgoed
Denderland een taak opnemen met betrekking tot de uitvoering van
doelstellingen vermel-d in art. 4.

van

de

Hoofdstuk 5. Communicatie

Art. L2. Beide partijen engageren zich om optimaal de informatie
beschikbaar te stellen die van belang j-s voor de andere partij. Er
wordt hierbi j rekening gehouden met eventuef e vertrou\^/eli j kheid van
informatie of de privacy. Beide partijen engageren zj-ch om de andere
partij zo vroeg mogelijk in te lichten bij evoluties of ontwikkelingen
die voor de andere partij of voor de uitvoering van het cultureelerfgoedconvenant van befanq zijn.
A.rt. 13. Projectvereniging Erfgoed Denderland moet, ì-n uitvoerj-ng van
artikel- 186 van het decreet, in afle gedrukte en digitale
communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en
presentatie in het kader van de cul-tureel-erfgoedwerking de steun van
de Vlaamse Gemeenschap vermelden door de standaardlogo's en de
bijbehorende tekst en baselines te qebruiken die zijn vastgesteld door
de Vl-aamse Regering.
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Hoofdstuk 6. Toezicht en Opvolqing

A:rt. L4. Projectvereniging Erfgoed Denderland is verantwoordelijk voor
de deskundige, inhoudelijke, administratieve en communicatieve
uitvoering, opvolging en eventuel-e bijsturing van dit cultureelerfgoedconvenant

.

Art. 15. Het toezicht en de eval-uatie door de administratie zaL
gebeuren op basis van:
1o een jaarlijks actieplan. Dit actieplan wordt de eerste keer
ingediend uiterfijk één maand na de ondertekening van dit cultureelerfgoedconvenant door de minister. Voor de volqende jaren wordt het
actieplan jaarJ-ijks ingediend uiterli;k op 1 december voorafgaand aan
het jaar \^raarop het van toepassing is. Het actieplan bevat ten minste:
a) een inhoudelijke planninq, waarin wordt beschreven hoe het
cultureel-erfgoedconvenant tijdens het desbetreffende jaar zal
worden uitgevoerd;

b) een begroting, waarin wordt beschreven wel-ke personele,
logistieke en financiefe middelen ingezet zul-l-en worden voor de
uitvoering van het cuftureef-erfgoedconvenant.
2" een jaarverslag. Dit jaarverslag wordt jaarlijks ingediend
uiterlijk op 1 april na het werki-ngsjaar braarvoor de subsidie werd
toeqekend. Het ;aarversfag bevat ten minste:
a) een inhoudelijk verslag waarin gerapporteerd wordt over de
uitvoering van het cul-tureel-erfgoedconvenant. Eventue.l-e
afwij ki-ngen ten opzichte van het actieplan worden daarbij
toegelicht,'
b) een financieel verslag dat bestaat uit:
1) een overzidnt van kosten en opbrengsten van het cultureel-erfgoedconvenant;

2) het verslag van de persoon die door projectvereniging Erfgoed
Denderland belast is met het financieel toezicht, met
commentaar bij de waarheidsqetrouwe weergave van het overzicht
van de kosten en opbrengsten;
3) een overztcln:u van de individuele bezoldigingen, waarin de
totale l-oonkost per werknemer vermel-d wordt;
c) een lijst met beleidsrel-evante gegevens, indien opgenomen in het
model van jaarversÌag.
3" maximaal twee eval-uaties van de uitvoering van het cuftureelerfgoedconvenant :
a) een tussentijdse eva'luatie. De bevindì-nqen van de tussentijdse
evafuatie worden meegedeeld aan Pro¡ectvereniging Erfgoed
Denderfand uiterfij k zes maanden voor het indienen van een
aanvraag voor een werki-ngssubsidie voor de volgende
bel eidsperiode ,'
b) een eindevafuatie. De bevindingen van de eindevafuatie worden
meegedeeld aan projectvereniging Erfgoed.Denderl-and binnen de
twee maanden na de uitvoerj-ng van de eindeval-uatie.
De administratie kan affe initiatieven nemen die
voor de uitoefening van het toezicht op de aanwending
werkings subs idie .

ze

nodiq acht

van de

Art. 16. Projectvereniging Erfgoed Denderland engageert zich om deelte nemen aan onderzoek, georganiseerd door de administratie of het
steunpunt voor cultureel erfgoed, met het oog op het verzamelen van
beleidsrelevante gegevens .
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Hoofdstuk 7. Bepalingen inzake reserve

Art. L7 . 51. De vaststelling van de reserve zal qebeuren zoals bepaald
in artikel 145 van het decreet.
beleidsperiode kan projectvereniging Erfgoed
Denderland onbeperkt een reserve aanleggen. Op het einde van de
beleidsperiode wordt de reserve getoetst aan volgende normen:
1o maximaal 20% van de toegekende jaarlijkse werkingssubsidie mag
worden qebruikt voor de aanleg van een reserve;
2" de total-e gecumul-eerde reserve op basis van werkingssubsidies mag
maximaal 50å van de toeqekende jaarli¡kse werkinqssubsidj-e bedragen.
Gedurende de

52. Al-s de normen overschreden worden, vordert de Vl-aamse Regering het
bedrag van de overschrijdinq terug, door dat bedrag in mindering te
brengen op de werkingssubsidie van een l-opend of volgend werkingsjaar,
of door terugbetaling.

s3. Bij stopzetting van de activiteit
TCSCTVE

wordt de totale gecumuleerde
op basis van werkingssubsidies teruggevorderd.

Hoofdstuk 8. Sanctioneringr

Art. 18. Al-s er bij het toezichL of de eval-uatie ernstige
tekortkomingen worden vastgesteld, kan de Vlaamse Gemeenschap de
volgende sancties opleggen, zoa)-s bepaald in artikel 147 van het

decreet:
1" inhouding of terugvordering van een deel van of van de vollediqe
toegekende werkings subsidie ;
2" definitieve stopzetting van de werkingssubsidie.
De sanctie die de Vl-aamse Gemeenschap oplegt, moet in
redelijke verhouding staan tot de vastgestelde inbreuken.

een

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Art. 19. Dit cultureef-erfgoedconvenant wordt gesloten in uitvoering
van het decreet. De bepalingen in het decreet en in de besluiten die
genomen worden in uitvoering van dit decreet hebben steeds voorrang op
de bepalingen in dit cuftureel-erfgoedconvenant.
Art. 20. S1. Bijsturingen en eventuefe daaruit voortvl-oeiende
wijzLqingen van dit cultureel-erfgoedconvenant zijn mogelijk,
verzoek van elke partij en mits beide partijen akkoord gaan.

op

De Vlaamse Gemeenschap behoudt de moqelijkheid om van dit
cultureel-erfgoedconvenant af te wijken als ze daartoe juridisch
verplicht wordt door een andere nationale of internationale
overheidsinstantie. Projectvereni-ging Erfqoed Denderl-and kan daarbij
geen aanspraak maken op schadeloosstelling door de Vfaamse

52.

Gemeenschap.

53. Projectvereniqing Erfgoed Denderland behoudt de mogelijkheid om
van dit cul-tureel-erfgoedconvenant af te wij ken als ze daartoe
juridisch verplicht wordt door een andere nationale of international-e
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erfgoedconvenant I op verzoek van een van de ondertekenende
opni-euw onderhandeld worden en kan het aangepast worden.

partijen,

52. De Vl-aamse Gemeenschap behoudt de mogelijkheid om van dit
cultureel-erfgoedconvenant af te wijken als ze daartoe juridisch
verpl-icht wordt door een andere nationale of internationale
overheidsinstantie. Erfgoed Denderland kan daarbij qeen aanspraak
maken op een schadefoosstelling van de Vlaamse Gemeenschap.
53. Erfgoed Denderland behoudt de mogetijkheid om van dit cultureelerfgoedconvenant af te wijken als ze daartoe juridisch verplicht. wordt
door een andere nationale of int.ernationale overheidsinstantie. De
Vlaamse Gemeenschap kan daarbij geen aanspraak maken op een
schadeloosstelling van Erfgoed Denderland.
Gedaan

in Brussel, op

II

MEI

2015

, in twee originele exemplaren.
Voor de Vlaamse Gemeenschap,

De Vlaamse

minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussef,

Sven

GATZ

Voor Erfgoed Denderland,

De

voorzitter van de raad van bestuur,

.I

VAN

De ondervoorzitter,

Veerle

COSYNS
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