Dienstverlening
Archeologie

Veneco wil de gemeenten ondersteunen op vlak van
archeologie. Wanneer een gemeente of stad op zoek is
naar een uitvoerder voor archeologisch onderzoek, kan zij

21 gemeenten in de ruime regio rond Gent. Veneco werkt

een beroep doen op Veneco. Door het bundelen van eigen

voor de gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, Destelbergen,
De Pinte, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem,
Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth,
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Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Naast kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening,
gaat Veneco uit van nieuwe noden van gemeentebesturen
door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het
uitrollen van een regionale werking, die nauw aansluit bij de
maatschappelijke realiteit.

V.U.: Sofie Vandelannoote, Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbegen

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van

expertise met die van externe studiebureaus, kan Veneco
de lokale besturen concreet bijstaan in het archeologisch
traject van vooronderzoek tot opgraving.

Waarom?

Kostendelend

Wat?

Archeologisch onderzoek gebeurt vandaag door één van de erkende

Veneco is een kostendelende vereniging en fungeert als verlengd

Elke vraag ter ondersteuning kan in principe voorgelegd worden:

archeologische studiebureaus die – vooral tijdens piekmomenten –

lokaal bestuur voor de aangesloten gemeenten. Dit betekent onder

van een eenvoudige adviesvraag tot grootschalige opgraving.

druk bevraagd zijn. Complexe gunningsprocedures en vaak beperkte

andere dat een gemeente rechtstreeks kan gunnen aan Veneco en

De geleverde diensten kunnen kaderen binnen het reguliere

interesse van de markt, zorgen soms voor lange doorlooptijden en

dat de eigen gepresteerde uren door Veneco niet BTW-plichtig zijn.

archeologische traject, maar ook beleidsondersteunend onderzoek

onnodig hoge kosten voor de bouwheer. Ruimte voor afstemming
met de eigen planning is er nauwelijks. Daarenboven is archeologie

Rollen

een dermate gespecialiseerde en technische materie geworden, dat

Gemeenten:

de bouwheer niets anders rest dan afwachtend toe te kijken vanaf
de zijlijn. Met het aanbod vanuit Veneco staan wij in voor een vlotte
en flexibele gunning, en willen wij de gemeenten een actievere rol
geven door een uitvoering in dialoog.

Veneco sloot – conform wetgeving overheidsopdrachten –een
raamcontract af met een poel van drie studiebureaus. Zij
ondersteunen Veneco bij het uitvoeren van archeologisch onderzoek.
De gemeente kaart een probleemstelling aan bij Veneco, in
samenspraak wordt vervolgens een heldere opdrachtomschrijving
uitgewerkt.
Veneco maakt een indicatieve offerte en een plan van aanpak.
De gemeente krijgt hierdoor een inschatting van de maximale
kostprijs.
Indien akkoord, gunt de gemeente de opdracht aan Veneco met
een collegebeslissing en aanduiding van een contactpersoon.
De opdracht neemt aanvang met een startoverleg bij de
gemeente. Er gaat altijd minstens één plaatsbezoek door.
De opdracht wordt uitgevoerd, in nauw overleg met het
gemeentebestuur.
Oplevering (eventueel met tussentijdse prestaties indien er
deelopdrachten zijn bepaald).
Enkel de werkelijk gepresteerde diensten worden gefactureerd.

van de externe studiebureaus is steeds afhankelijk van de schaal en
complexiteit van de opdracht.

• blijven steeds opdrachtgever, een opdracht start of
eindigt met expliciet akkoord van de gemeente;
• hebben de burger als klant.
Veneco:

Hoe?

en publieksgerichte projecten kunnen besproken worden. De inzet

• vertaalt de probleemstelling vanuit de gemeente naar een

Regulier archeologisch traject:
• het opstellen van archeologienota’s en nota’s;
• het uitvoeren van archeologische opgravingen;
• het deponeren van de archeologische vondsten;

pragmatische opdrachtomschrijving en plan van aanpak;
• is de brug tussen de gemeente en het Agentschap Onroerend
Erfgoed;
• blijft na gunning ook opdrachthouder volgens de bepalingen
van de kostendelende vereniging;
• is uitvoerder van de opdracht en kwaliteitsbewaker;
• heeft het gemeentebestuur als klant;
Studiebureaus:

Ruimere onderzoek en projectwerking:
• het uitbreiden van de ‘Kaart van gebieden waar geen
archeologie te verwachten is’ voor een gemeente;
• het opstellen van een archeologische narratief of culturele
biografie voor een gemeente;
• het evalueren, waarderen en deponeren van archeologische
vondstcollecties;

• werken in onderaanneming van Veneco;

• het deponeren van een bestaande archeologische collectie;

• leveren specifieke expertise en middelen aan.

• de studie en publicatie van een bestaande archeologische
collectie;
• het uitwerken van een archeologische
tentoonstelling, workshop, publieksevent of publicatie;
• beeldvorming op basis van archeologische data

Aangesloten bij een IOED?
De gemeenten die aangesloten zijn bij een Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst kunnen op vlak van trajectbegeleiding
en publiekswerking al rekenen op een aantal diensten binnen de
basiswerking van de IOED. De diensten die worden uitgevoerd in
kader van deze basiswerking worden in mindering gebracht bij de
facturatie.

