ADDENDUM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WIJKWERKEN
OVEREENKOMST IGEMO – GEMEENTE BERLAAR

Tussen de ondertekenden

Enerzijds
De intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO),
publieke rechtspersoon die de vorm van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, heeft aangenomen, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 2800 Mechelen, Schoutetstraat 2 en KBO nr. 0213.349.124, vertegenwoordigd door de
heer Ivan Blauwhoff, voorzitter en Peter De Bruyne, algemeen directeur;
Hierna “IGEMO” genoemd en

Anderzijds
Gemeente Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, burgemeester, en mevrouw
Anja Neels, algemeen directeur;
Hierna “andere partij” genoemd,

Is een samenwerkingsovereenkomst wijkwerken afgesloten

Dit addendum wijzigt artikel 4.1, 4.2 en artikel 4.3 als volgt:
•

Artikel 4.1

Artikel 4.1 wordt geschrapt
•

Artikel 4.2 wordt als volgt vervangen:

De totale kost voor de coördinatie van wijkwerken wordt berekend als de som van loonkosten,
werkingskosten, bedrijfseconomische marge en overhead.
De personeelskosten en werkingskosten worden aan de hand van de actuele personeels- en
werkingskosten per medewerker verrekend volgens de effectief gepresteerde uren voor wijkwerken.
Op de werkgroep in november wordt de begroting van deze kosten voor het komende jaar ter
goedkeuring voorgelegd.
Personeels- en werkingskosten die boven de begroting vallen worden verrekend na goedkeuring van
de werkgroep.
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Op de werkgroep van mei wordt steeds de afrekening van het voorgaande jaar voorgelegd.
•

Artikel 4.3

Artikel 4.3 wordt geschrapt.

Dit addendum wordt ondertekend te Mechelen op datum van Klik of tik om een datum in te
voeren. in twee originelen. Iedere betrokken partij erkent door ondertekening van deze
overeenkomst één exemplaar te hebben ontvangen.
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