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STATUTEN 
INTERGEMEENTELIJKE ONROEREND ERFGOED 

ADVIESRAAD 
ERFGOED NOORDERKEMPEN 

	
	
	

 
ART. 1. OPRICHTING/DUUR/ZETEL/MISSIE 

§	1.	De	door	Vlaanderen	erkende	onroerenderfgoedgemeenten,	aangesloten	bij	Erfgoed	
Noorderkempen	richten,	overeenkomstig	artikel	200	van	het	gemeentedecreet	van	15	juli	
2005,	een	intergemeentelijke	adviesraad	op	onder	de	benaming	“Intergemeentelijke	
Onroerend	Erfgoedadviesraad”,	kortweg	IOE-A	genoemd.		
	
§	2.	De	IOE-A	wordt	opgericht	in	uitvoering	van	art	3.2.1	4°	van	het	onroerenderfgoedbesluit	
van	16	mei	2014.	
	
§	3.	De	IOE-A	wordt	opgericht	voor	onbepaalde	duur.		
	
§	4.	De	IOE-A	heeft	zijn	zetel	op	Grote	Markt	1,	2300	Turnhout,	waar	ook	de	
maatschappelijke	zetel	van	Erfgoed	Noorderkempen	gevestigd	is.		
	
§	5.	De	missie	van	de	IOE-A	is	de	erkende	onroerenderfgoedgemeenten	te	ondersteunen	bij	
de	zorg	voor	het	archeologisch,	bouwkundig	en	landschappelijk	erfgoed	door	het	inbrengen	
van	expertise	en	advies	bij	de	voorbereiding,	de	uitvoering	en	de	evaluatie	van	het	
gemeentelijke	en	intergemeentelijke	onroerenderfgoedbeleid.		 
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ART. 2. BEVOEGDHEDEN EN OPDRACHT 
§	1.	De	IOE-A	adviseert	de	verschillende	Gemeenteraden	en	Colleges	van	Burgemeester	en	
Schepenen		of	Erfgoed	Noorderkempen	schriftelijk	over	de	behandelde	aspecten	van	het	
(inter)gemeentelijk	beleid	met	betrekking	tot		onroerend	erfgoed.	In	een	advies	wordt	
melding	gemaakt	van:		
1°.	de	wijze	waarop	het	advies	tot	stand	kwam;		
2°.	de	argumenten	die	tot	het	advies	hebben	geleid;		
3°.	het	uiteindelijk	standpunt	van	de	IOE-A	
4°.	De	gemotiveerde	minderheidsstandpunten	van	stemgerechtigde	leden,	op	hun	
uitdrukkelijke	vraag.		
	
§	2.	De	adviesbevoegdheid	van	de	IOE-A	omvat	alle	beleidsinitiatieven	en	-beslissingen	die	
een	impact	hebben	op	het	(inter)gemeentelijk	onroerend	erfgoed.	De	IOE-A	kan	elk	aspect	
met	betrekking	tot	dit	erfgoed	onderzoeken	en	bevragen	om	er	een	standpunt	over	in	te	
nemen	en	aanbevelingen	te	formuleren.		Dat	geldt	zowel	voor	het	voorkomen,	het	aanwijzen	
en	het	tegengaan	van	problemen	met	het	erfgoed,		als	omtrent	het	behoud,	beheer	en	de	
bescherming	van	het	erfgoed.		
	
§	3.	Om	dit	te	verwezenlijken	zal	de	IOE-A	op	vraag	van	Erfgoed	Noorderkempen	of	een	
gemeentebestuur	of	vanuit	zijn	eigen	initiatiefrecht	adviezen	uitbrengen	met	betrekking	tot	
het	onroerend	erfgoedbeleid.		
	
§	4.		In	elk	volgend	geval	wordt	de	IOE-A	verplicht	om	advies	gevraagd:		
	

a.	bij	de	opmaak	van	de	gemeentelijke	beleidsprioriteiten	met	betrekking	tot	
onroerend	erfgoed;	
	
b.	bij	het	opstellen	van	het	beleidsplan	van	de	IOED	Erfgoed	Noorderkempen;		
	
c.	naar	aanleiding	van	beheerprocedures	(beheersplannen,	erfgoedrichtplannen,	...)	
binnen	de	wetgeving	Onroerend	Erfgoed;		
	
d.	tijdens	het	openbaar	onderzoek	voor	de	vaststelling	van	nieuwe	items	op	de	
inventarissen	onroerend	erfgoed	
	
e.	tijdens	het	openbaar	onderzoek	voor	de	voorlopige	en	definitieve	bescherming	van	
onroerend	erfgoed	
	
f.	bij	voorstellen	van	schrapping	van	items	van	de	inventarissen	onroerend	erfgoed	

	
	
§	5.	Om	dit	te	verwezenlijken	kan	de	IOE-A	in	overleg	met	Erfgoed	Noorderkempen	op	eigen	
initiatief	of	op	vraag	van	de	gemeenten:	
1°.	een	overleg	of	dialoog	of	uitwisseling	van	informatie	starten	met	andere	gemeentelijke	
adviesraden,	of	met	belanghebbenden	in	zaken	die	door	de	IOE-A	geagendeerd	werden,	of	
met	deskundigen.		
2°.		voorstellen	formuleren	met	betrekking	tot	beleidsdoelstellingen	of	actiepunten	in	de	
intergemeentelijke	onroerend	erfgoedwerking.	
3°.		voorstellen	uitwerken	voor	het	regelen	van	de	omgang	met	onroerend	erfgoed	die	
kunnen	worden	verankerd	in	het	gemeentelijk	instrumentarium.	
4°.	in	wederzijds	overleg	en	met	goedkeuring	van	de	gemeentebesturen	initiatieven	nemen	
om	zijn	eigen	werking	te	optimaliseren.		
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ART. 3. SAMENSTELLING, LIDMAATSCHAP EN FUNCTIES 
§	1.	De	IOE-A	wordt	samengesteld	uit	stemgerechtigde	en	niet-stemgerechtigde	leden.		
1°.	Een	evenredige	vertegenwoordiging	uit	de	verschillende	gemeenten	is	gewenst.		
2°.	Ten	hoogste	twee	derde	van	de	stemgerechtigde	leden	is	van	hetzelfde	geslacht.		
3°.	Het	minimum	aantal	stemgerechtigde	leden	is	12	en	het	maximum	21.	
4°.	Het	aantal	niet-stemgerechtigde	leden	is	onbeperkt.	
5°.	Elk	lid	onderschrijft	uitdrukkelijk	de	doelstellingen	van	de	IOE-A.		
	
§	2.	De	stemgerechtigde	leden	zijn:		
1°.	Gemeentelijke	erfgoedactoren:	inwoners	van	een	OE-gemeente	die	deel	uit	maakt	van	
Erfgoed	Noorderkempen	die	engagement	of	werkervaring	in	de	erfgoedsector	kunnen	
voorleggen,	die	zich	kandidaat	hebben	gesteld	om	deel	uit	te	maken	van	de	IOE-A;		
2°.	Regionale	erfgoedactoren:		personen	die	een	vereniging	of	organisatie	
vertegenwoordigen	die	actief	is	op	het	grondgebied	van	Erfgoed	Noorderkempen	die	een	
werking	of	engagement	met	een	link	naar	onroerend	erfgoed	in	de	regio	kunnen	voorleggen,	
die	zich	kandidaat	hebben	gesteld	om	deel	uit	te	maken	van	de	IOE-A;	
3°.	Deskundigen:	personen	die	beschikken	over	een zekere deskundigheid en kennis in verband 
met de uitvoering of toepassing van het decreet op de ruimtelijke ordening en/of het 
onroerenderfgoeddecreet, die een aantal jaren beroepservaring of praktijkkennis hebben op gebied 
van ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed, ofwel door hun opleiding en vorming inzake 
ruimtelijke ordening en/of onroerend erfgoed deze praktijkkennis of deskundigheid kunnen 
aantonen, die	zich	kandidaat	hebben	gesteld	om	deel	uit	te	maken	van	de	IOE-A; 
	
§	3.	De	niet-stemgerechtigde	leden	zijn:		
1°.	de	aangestelde	ambtenaren	van	Erfgoed	Noorderkempen,	die	belast	wordt	met	het	
secretariaat	van	de	IOE-A.		
2°.	inwoners	van	een	bij	Erfgoed	Noorderkempen	aangesloten	OE-gemeente	die	op	grond	
van	criteria	als	deskundigheid,	inzet	of	positieve	interesse	hun	inbreng	in	de	IOE-A	doen,	
maar	niet	aangeduid	zijn	als	stemgerechtigd	lid;	
3°.	personen	die	niet	in	een	bij	Erfgoed	Noorderkempen	aangesloten	OE-gemeente	wonen,	
maar	die	een	aantoonbare	band	met	de	gemeente	hebben	en	die	op	grond	van	criteria	als	
deskundigheid,	inzet	of	positieve	interesse	hun	inbreng	in	de	IOE-A	doen;		
	
§	4	De	leden	vermeld	in	§	2	en	3	mogen	geen	politiek	mandaat	bekleden	in	een	gemeente	die	
aangesloten	is	bij	Erfgoed	Noorderkempen.	
	
§	5.	Betrokkenen,	externe	deskundigen	of	bevoegde	ambtenaren	kunnen	door	de	IOE-A	ad	
hoc	uitgenodigd	worden	voor	een	toelichting	en	een	eventuele	bespreking	van	het	
onderwerp.	Deze	personen	mogen	evenwel	de	beraadslaging	over	het	advies	van	de	IOE-A	en	
de	stemming	erover	niet	bijwonen.	Ze	zijn	niet	stemgerechtigd.		
	
§	6.	De	voorzitter	is	een	stemgerechtigd	lid	en	wordt	door	de	stemgerechtigde	leden	
verkozen.	De	voorzitter	roept	de	IOE-A	bijeen,	stelt	de	agenda	op,	bereidt	de	agendapunten	
voor	en	is	verantwoordelijk	voor	de	communicatie	van	de	adviezen	naar	het	college	van	
burgemeester	en	schepenen.	De	voorzitter	legt	hierover	verantwoording	af	aan	de	IOE-A.	De	
voorzitter	wordt	bij	de	uitvoering	van	zijn	taken	ondersteund	door	de	aangestelde	
ambtenaren	van	Erfgoed	Noorderkempen.			
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§	7.	De	ondervoorzitter	is	een	stemgerechtigd	lid	en	wordt	door	de	stemgerechtigde	leden	
verkozen.	De	ondervoorzitter	neemt	de	voorgeschreven	taken	van	de	voorzitter	over	bij	
diens	afwezigheid.		
	
§	8.	Het	lidmaatschap	kan	tijdens	de	lopende	termijn	worden	beëindigd:		
1°.	door	ontslagname	bij	de	voorzitter	of	de	aangestelde	ambtenaar;		
2°.	door	een	niet	verontschuldigde	afwezigheid	op	vier	vergaderingen	binnen	een	
kalenderjaar.	De	afwezigheden	worden	voorafgaand	aan	de	vergadering	meegedeeld	aan	de	
voorzitter	of	de	aangestelde	ambtenaar;		
3°.	door	overlijden	of	rechtsonbekwaamheid.		
	
§	9.	Bij	ontslag	van	één	van	de	stemgerechtigde	leden,	zal	deze	worden	vervangen	indien	het	
minimum	aantal	stemgerechtigde	leden	niet	meer	wordt	behaald.		
1°	door	iemand	van	de	niet-stemgerechtigde	leden,	indien	deze	voldoet	aan	de	voorwaarden	
gesteld	in	§	2.	
2°	Indien	een	vervanging	door	een	niet-stemgerechtigd	lid	niet	mogelijk	is,	wordt	er	een	
nieuwe	oproep	gedaan	ter	vervanging	van	het	ontslagnemend	lid.	
  



Versie 1.7 -22 april 2020 (enkel toevoeging logo) 
 

5	
 

ART. 4  PROCEDURE VOOR SAMENSTELLING VAN DE IOE-A 
§	1.	De	werkingsperiode	van	de	IOE-A	valt	samen	met	de	Beleids-	en	Beheerscyclus	(BBC)	
van	de	gemeenten.		De	IOE-A	wordt	telkens	volledig	opnieuw	samengesteld	in	het	laatste	jaar	
van	de	BBC,	teneinde	het	daarop	volgende	jaar	te	kunnen	starten.		
	
§	2.	Via	de	gemeentelijke	informatiekanalen	en	andere	netwerken	lanceert	Erfgoed	
Noorderkempen	bij	volledige	vernieuwing	een	oproep	aan	geïnteresseerde	inwoners	om	
zich	kandidaat	te	stellen	als	lid	van	de	IOE-A.		Kandidaturen	zijn	geldig	als	zij	schriftelijk	zijn	
en	voorzien	van	een	motivatie.		
	
§	3.	De	lijst	met	de	kandidaat-leden	wordt	ter	kennisgeving	aan	de	colleges	van	
burgemeester	en	schepenen	voorgelegd.		
	
§	4.	De	aan	de	colleges	van	burgemeester	en	schepenen	voorgelegde	kandidaat-leden	
worden	uitgenodigd	op	een	vergadering	van	de	IOE-A.	Deze	vergadering	verkiest	bij	gewone	
meerderheid	de	stemgerechtigde	leden.	
	
§	5.	De	hoedanigheid	van	de	leden	en	de	definitieve	samenstelling	van	de	IOE-A	wordt	na	de	
vergadering	voortvloeiend	uit	§	4	ter	bekrachtiging	voorgelegd	aan	de	verschillende	
gemeenteraden.	
	
§	6.	Elk	lid	onderschrijft	uitdrukkelijk	de	doelstellingen	van	de	IOE-A	door	ondertekening	
van	een	engagementsverklaring.		
	
§	7.	De	leden	krijgen	een	mandaat	tot	aan	de	installatie	van	de	nieuwe	IOE-A.	
	
§	8.	Kandidaturen	die	na	de	installatie	binnenkomen,	worden	door	de	IOE-A	in	overweging	
genomen.	Deze	kandidaten	kunnen	als	niet-stemgerechtigde	leden	opgenomen	worden.	
Indien	de	kandidatuur	voldoet	aan	alle	voorwaarden,	dient	deze	voorgelegd	te	worden	aan	
de	verschillende	gemeenteraden	als	toevoeging	van	de	reeds	bekrachtigde	samenstellening.		
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ART. 5. WERKING 
§	1.	De	IOE-A	vergadert	tenminste	vier	maal	per	jaar.		
	
§	2.	De	vergadering	bestaat	uit	een	open,	toelichtend	gedeelte	en	een	besloten	gedeelte	
waarin	de	beraadslaging	en	stemming	van	het	advies	wordt	gehouden.	
	
§	3.	Het	open	gedeelte	van	de	vergaderingen	kan	vrij,	als	waarnemer	worden	bijgewoond	
door	vertegenwoordigers	van	de	erkende	onroerenderfgoedgemeenten.	Daaronder	wordt	
verstaan:	
1°.	de	bevoegde	schepenen	die	ambtshalve	betrokken	zijn	bij	de	werking	van	de	IOE-A,	de	
burgemeester	en	andere	leden	van	het	college	van	burgemeester	en	schepenen	die	de	
vergadering	wensen	bij	te	wonen;		
2°.	andere	gemeenteraadsleden	en	gemeentelijke	ambtenaren	die	de	vergadering	wensen	bij	
te	wonen;		
	
§	4.	De	IOE-A	wordt	door	de	voorzitter,	met	ondersteuning	van	Erfgoed	Noorderkempen	
bijeengeroepen.	De	voorzitter	bereidt	de	agendapunten	in	samenwerking	met	Erfgoed	
Noorderkempen	voor.		De	agenda	(en	eventuele	bijlagen)	van	de	vergadering	wordt	
tenminste	vijf	werkdagen	voor	de	dag	van	de	vergadering	aan	de	leden	en	de	betrokken	
vertegenwoordigers	van	de	gemeenten	verstuurd.		
	
§	5.	De	voorzitter	houdt,	met	ondersteuning	van	Erfgoed	Noorderkempen,	de	leden	en	de	
vertegenwoordigers	van	de	gemeenten	op	de	hoogte	van	dringende	onderwerpen	waarvoor	
het	advies	van	de	leden	wordt	gevraagd.	
	
§	6.	Indien	minimum	één	derde	van	de	stemgerechtigde	leden	erom	verzoekt,	is	de	voorzitter	
verplicht	de	IOE-A	samen	te	roepen	binnen	een	termijn	van	vier	weken.		
	
§	7.	Om	geldig	te	vergaderen	moet	minimum	een	derde	van	de	stemgerechtigde	leden	
aanwezig	zijn.	Indien	het	aanwezigheidsquorum	niet	wordt	bereikt,	kan	een	tweede	
vergadering	geldig	over	hetzelfde	agendapunt	beslissen,	ongeacht	het	aantal	aanwezige	
stemgerechtigde	leden.	De	tweede	vergadering	wordt	op	de	hierboven	aangeduide	wijze	
bijeengeroepen.	De	agenda	vermeldt	over	welk	punt	een	tweede	stemming	zal	worden	
gevraagd.		
	
§	8.	De	voorzitter	leidt	de	vergaderingen	van	de	IOE-A.	Bij	afwezigheid	van	de	voorzitter,	
leidt	de	ondervoorzitter	de	vergadering.		
	
§	9.	De	IOE-A	streeft	naar	consensus.	Indien	er	toch	een	stemming	nodig	is,	kan	dit	alleen	
geldig	gebeuren	indien	minimum	een	derde	van	de	stemgerechtigde	leden	aanwezig	is.	
Indien	een	beslissing	wordt	genomen	na	stemming,	dan	wordt	met	een	meerderheid	
bedoeld:	de	meerderheid	van	de	aanwezige	stemgerechtigde	leden.	Bij	een	gelijk	aantal	
stemmen	wordt	het	agendapunt	verdaagd	naar	de	volgende	vergadering.	
Een	minderheidsstandpunt	zal	op	verzoek	in	het	advies	weergegeven	worden.	Bij	staking	
van	stemmen	worden	de	beide	standpunten	gemotiveerd	weergegeven.		
	
§	10.	Elk	stemgerechtigd	lid	beschikt	over	één	stem.	Een	lid	kan	tijdens	een	zitting	nooit	in	de	
plaats	van	een	afwezig	lid	optreden.		
	
§	11.	Wanneer	een	lid	van	de	IOE-A	een	persoonlijk	belang	heeft	bij	de	bespreking	van	een	
agendapunt	of	om	een	andere	reden	niet	kan	of	wil	deelnemen	aan	een	beraadslaging,	
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verlaat	het	betrokken	lid	de	vergadering,	hetzij	op	eigen	initiatief,	hetzij	wanneer	de	
meerderheid	van	de	overige	aanwezige	leden	hierom	vraagt.	

§	12.	Elk	lid	van	de	IOE-A	ontvangt	een	eerste	digitale	versie	van	het	verslag	binnen	de	vier	
weken	na	de	vergadering.	Na	goedkeuring	op	die	volgende	vergadering	worden	de	verslagen	
bijgehouden	door	Erfgoed	Noorderkempen.		
	
§	13.	De	goedgekeurde	verslagen	van	de	vergaderingen	worden	aan	de	verschillende	colleges	
van	burgemeester	en	schepenen	en	de	gemeenteraden	bezorgd	en	worden	ter	inzage	van	de	
bevolking	gelegd	bij	Erfgoed	Noorderkempen,	tenzij	in	geval	van	wettelijke	bezwaren.	Het	
archief,	de	dossiers,	de	briefwisseling	en	alle	andere	administratieve	stukken	van	de	IOE-A	
worden	bijgehouden	door	Erfgoed	Noorderkempen.		
	
§	14.	De	voorzitter	onderhoudt	via	Erfgoed	Noorderkempen	de	contacten	met	de	
gemeentelijke	overheden	en	de	andere	adviesraden	in	de	gemeenten.		
	
§	15.	Op	voorstel	van	de	IOE-A	en	met	akkoord	van	de	desbetreffende	colleges	van	
burgemeester	en	schepenen	kan	relevante	informatie	gepubliceerd	worden.		
	
§	16.	De	IOE-A	ziet	er	op	toe	dat	er	door	Erfgoed	Noorderkempen	een	jaarverslag	wordt	
gemaakt	waarin	minstens	volgende	elementen	aan	bod	komen:		
1°.	samenstelling	van	de	IOE-A;		
2°.	overzicht	van	de	data	van	de	vergaderingen	en	de	belangrijkste	agendapunten;		
3°.	schematisch	overzicht	van	alle	uitgebrachte	adviezen.		
4°.	Verslag	van	de	behandelde	onderwerpen	
5°.	Overzicht	van	de	financiële,	logistieke	en	informatieve	ondersteuning	door	Erfgoed	
Noorderkempen	voor	het	afgesloten	jaar	en	het	komende	jaar;		
	
Het	jaarverslag	wordt	goedgekeurd	door	de	IOE-A	op	de	eerste	vergadering	van	het	nieuwe	
werkingsjaar,	en	ter	kennisgeving	bezorgd	aan	de	gemeenteraden	waarna	het	ter	inzage	is,	
conform	§	12	van	dit	artikel.		
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ART 6. SAMENWERKING IOE-A EN GEMEENTEBESTUREN 
§	1.	Wanneer	een	gemeenteraad	of	college	van	burgemeester	en	schepenen	de	IOE-A	om	een	
advies	vraagt,	zal	het	daarbij	alle	relevante	informatie	voegen,	die	verstrekt	wordt	door	de	
aangestelde	ambtenaar,	de	bevoegde	schepen	en/of	deskundigen.	De	leden	van	de	IOE-A	
hebben	het	recht	om	inzage	te	nemen/te	krijgen	van	alle	documenten	en	dossiers	die	
betrekking	hebben	op	het	gevraagde	advies,	tenzij	er	wettelijke	bezwaren	zijn.	Wanneer	de	
IOE-A	op	eigen	initiatief	een	advies	wenst	uit	te	brengen,	kan	deze	de	benodigde	informatie	
opvragen	via	de	betrokken	ambtenaren	van	de	gemeente	of	via	Erfgoed	Noorderkempen,	
tenzij	daar	wettelijke	bezwaren	voor	zijn.		
	
§	2.	De	verschillende	colleges	van	burgemeester	en	schepenen	engageren	zich	om	een	
gemotiveerd	antwoord	te	bezorgen	aan	de	IOE-A	in	het	kader	van	een	behandeld	advies.	Op	
vraag	van	de	IOE-A	zal	dit	gemotiveerd	antwoord	door	de	bevoegde	schepen	of	ambtenaar	
toegelicht	worden.		
	
§	3.	Indien	de	verdere	behandeling	van	het	dossier	meer	tijd	vergt,	zal	het	college	van	
burgemeester	en	schepenen	toch	een	voorlopig	antwoord	bezorgen	met	vermelding	van	de	
procedure	die	het	dossier	nog	verder	moet	volgen.		
	
§	4.	Wanneer	een	college	van	burgemeester	en	schepenen	een	advies	niet	volgt,	zal	zij	dit	
schriftelijk	motiveren.		
	
§	5.	De	IOE-A	engageert	zich	op	zijn	beurt	tot	een	gemotiveerde	adviesverlening.		
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ART 7. SAMENWERKING ERFGOED NOORDERKEMPEN EN DE IOE-A 
§	1.	Erfgoed	Noorderkempen	ondersteunt	de	werking	van	de	IOE-A	door:		
1°.	een	jaarlijkse	werkingstoelage	toe	te	kennen	binnen	de	beperkingen	van	de	begroting.	Dit	
budget	is	aangepast	aan	de	taken	die	de	gemeenten	aan	de	adviesraad	opdragen	en	de	
activiteiten	die	de	IOE-A	vrijwillig	uitvoert.	De	controle	op	de	ter	beschikking	gestelde	
financiële	middelen	gebeurt	door	de	Raad	van	Bestuur	van	Erfgoed	Noorderkempen;		
2°.		gratis	een	vergaderlokaal	ter	beschikking	te	stellen;		
3°.		gratis	de	briefwisseling	en	de	verslagen	te	kopiëren	en	te	verzenden;		
4°.	Ondersteunen	van	de	voorzitter	bij	het	uitvoeren	van	zijn	taken	
5°.	Opmaken	van	het	jaarverslag	van	de	werking	van	de	IOE-A				
	
§	2.	Erfgoed	Noorderkempen	zorgt	via	de	gemeentebesturen	voor	informatie-	en	inzagerecht	
voor	de	IOE-A	om	zijn	taak	naar	behoren	te	kunnen	vervullen,	tenzij	er	wettelijke	bezwaren	
zijn.		
	
§	3.	Erfgoed	Noorderkempen	informeert	de	IOE-A	over	alle	beleidsaangelegenheden	die	
betrekking	hebben	op	het	onroerend	erfgoed.		
	
§	4.	Erfgoed	Noorderkempen	overlegt	bij	de	opmaak	van	een	nieuw	beleidsplan	de	
voorgestelde	doelstellingen	en	acties	met	de	IOE-A	en	verwerkt	de	goedgekeurde	voorstellen	
van	de	IOE-A	in	haar	beleid	en	werking.			
	
	
  



Versie 1.7 -22 april 2020 (enkel toevoeging logo) 
 

10	
 

ART. 8. DIVERSE BEPALINGEN 
	
§	1.	De	IOE-A	kan	in	zijn	schoot	één	of	meer	werkgroepen	alsook	een	dagelijks	bestuur	
oprichten.	De	IOE-A	bepaalt	de	werking	en	de	samenstelling	van	deze	werkgroepen.	De	
eindverantwoordelijkheid	blijft	bij	de	IOE-A.		
	
§	2.	De	IOE-A	kan	een	huishoudelijk	reglement	opstellen.	Dit	huishoudelijk	reglement	dient	
aan	de	verschillende	colleges	van	burgemeester	en	schepenen	en	aan	de	Raad	van	Bestuur	
van	Erfgoed	Noorderkempen	ter	goedkeuring	te	worden	voorgelegd.		
	
§	3.	De	leden	van	de	IOE-A	zijn	gehouden	tot	discretie	ten	overstaan	van	gevoelige	
(persoonsgebonden)	informatie	die	zij	zouden	vernemen	in	het	kader	van	de	werking	van	de	
adviesraad.		


