SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING VAN DE
MOBILITEITSSTUDIE MIDDENKEMPEN

De gemeenten Geel, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Zandhoven en
Vorselaar en de provincie Antwerpen, hierna genoemd: de partners
Gelet op:
a.
-

b.

c.
d.
e.

de missie van de provincie Antwerpen conform art. 2 van het
provinciedecreet (9 december 2005) die inhoudt dat de provincie :
bovenlokale taakbehartiging op zich neemt
ondersteunende taken uitvoert op verzoek van andere overheden
initiatieven neemt met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen
besturen in de regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of
zonder rechtspersoonlijkheid
het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, het uitvoeringsbesluit van de
Vlaamse Regering van 25 januari 2013 en het provinciaal mobiliteitscharter,
goedgekeurd
door
de
Provincieraad
op
23
mei
2013, als
beleidsovereenkomst tussen de provincie en de Vlaamse overheid. In dit
charter
is het ontwikkelen en realiseren van een gebiedsgerichte
mobiliteitsvisie opgenomen.
de engagementsverklaring van de partners over de start van de
mobiliteitsstudie Middenkempen dd. 27 oktober 2015
de goedkeuring van de mobiliteitsstudie Middenkempen en het bijhorend
actieplan door de provincieraad en de door de gemeenteraden
de wenselijkheid om een algemene samenwerkingsovereenkomst af te
sluiten conform actie 1.0 van het actieplan van de mobiliteitsstudie

De partners komen het volgende overeen:
1.

Doel van de samenwerking en engagement

1.1. De partners komen overeen om gedurende de duur van de overeenkomst
samen te werken om in de Middenkempen de toekomstvisie zoals uitgewerkt in
de goedgekeurde mobiliteitsstudie Middenkempen uit te voeren.
Deze
samenwerking gebeurt op basis van consensus.
1.2. De partners onderschrijven de toekomstvisie zoals vastgelegd in het
eindrapport van de mobiliteitsstudie Middenkempen en het bijhorend actieplan
(versie januari 2018).
2.
2.1.

Organisatie
De partners richten een stuurgroep op om de samenwerking op te
volgen. Ter ondersteuning is er een ambtelijk overleg en een
programmacoördinatie. De dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen
neemt de coördinatie op zich.
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3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

De stuurgroep bestaat uit beleidsverantwoordelijken van de partners
en komt minimaal één maal per jaar samen. Hij is verantwoordelijk voor
de opvolging van het actieplan en stelt jaarlijks een werkplan op.
Het ambtelijk overleg bereidt de stuurgroep voor. Indien nodig kan de
programmacoördinatie thematische of projectmatige werkverbanden
organiseren. Indien nodig, kan het maatschappelijk middenveld worden
betrokken.
De programmacoördinatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en
organisatorische voorbereiding van de vergaderingen van de
stuurgroep en het ambtelijke overleg en ook voor het opstellen en
bewaken van planningen en afspraken.
Proces
Als basis voor de samenwerking geldt de mobiliteitsstudie
Middenkempen en het bijhorende actieplan (versie januari 2018). De
stuurgroep monitort het actieplan minstens jaarlijks, actualiseert en
stuurt bij indien nodig.
De stuurgroep stelt jaarlijks een werkplan op. Dit werkplan bevat
minstens:
a. een voortgangsrapportage
b. fiches met beschrijving per actie (trekker, status, …)
c. eventuele apart afgesloten overeenkomsten
Duur van de overeenkomst
De looptijd van de overeenkomst bedraagt in principe zes jaar en is
elke legislatuur verlengbaar. Gelet op de komende lokale verkiezingen
loopt de overeenkomst van juni 2018 tot juni 2019, met de voorkeur
om de looptijd te verlengen tot juni 2025.
De partners kunnen de overeenkomst op elk moment in consensus
wijzigen.
Elke partij kan op elk moment beslissen om de samenwerking in het
kader van deze overeenkomst te beëindigen. In dat geval beslissen de
overige partijen in consensus over de verderzetting van de
overeenkomst

Namens de provincie Antwerpen
Gedeputeerde

Departementshoofd Ruimte,
Erfgoed en Mobiliteit

Luk Lemmens

Wim Lux

2 van 3

Namens de stad Geel
Burgemeester
Algemeen directeur

Vera Celis

Namens stad Herentals
Burgemeester
Algemeen directeur

François Mylle

Namens de gemeente Kasterlee
Burgemeester
Adjunct-algemeen
directeur

Namens de gemeente Lille
Burgemeester
Algemeen directeur

Ward Kennes

Paul Diels

Tom De Munter

Davy Smeyers

Namens de gemeente Olen
Burgemeester
Algemeen directeur

Namens de gemeente Ranst
Burgemeester
Algemeen directeur

Seppe Bouquillon

Lode Hofmans

Jeroen Peeters

Namens de gemeente Vorselaar

Wim Van der Schoot

Namens de gemeente Zandhoven
Burgemeester
Algemeen directeur

Luc Van Hove
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Annick Smeets

