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Oprichting autonoom gemeentebedrijf Ardooie
-

-

Statuten

Goedkeuring

Geacht College,

Ik zend u als bijlage een afschrift toe van het besluit van

09FEB. 2005

houdende goedkeuring van
het besluit van de gemeenteraad van
Ardooie van 6 september 2004 tot oprichting van het AGE Ardooie
en tot goedkeuring van de statuten.
Ik wil er ook op wijzen dat er volgens de statuten geen reserve
wordt aangelegd. Meestal word er met de winst van het bedrijf een
reserve aangelegd die in de statuten verankerd wordt. Het reser
veren van 5% van de winst tot 10% van het kapitaal is bereikt,
wordt gezien als optimaal. Ik raad u aan om deze reserve bij uw
volgende statutenwijziging in te de statuten te schrijven.

Hoogachtend,

Piet Van der Plas
Afdelingshoofd

MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING
DE STATUTEN VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ARDOOIE
DE VLIdJSE MINISTER VAN BINNENLANDS
INBURGERING

BESTUUR,

STEDENBELEID,

EN

VAN

WONEN EN

Gelet op de wet van 28 maart 1995 tot wijziging van titel VI, hoofd
stuk V van de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 263 bis
tot 263 decies;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995, gewijzigd door
het koninklijk besluit van 9 maart 1999,
inzake de activiteiten
waarvoor een autonoom gemeentebedrijf kan worden opgericht, inzon
derheid artikel 1, 7°, 8° en 15°;

Gelet op het decreet van 28 april 1993, zoals gewijzigd bij decreet
van 15 juli 2002, houdende regeling van het administratief toezicht
op de gemeenten, inzonderheid artikel 27 bis;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober
2004;

Gelet op het besluit van 6 september 2004 van de gemeenteraad van
Ardooie, toegekomen op het departement op 4 november 2004, houdende
de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie en de goed
keuring van de statuten;

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf enerzijds als doel
heeft een deel van het onroerende goed van de gemeente Ardooie en,
in eerste instantie specifiek, het gemeentehuis van Ardooie te behe
ren en ter beschikking te stellen van de gemeente en eventuele derde
partijen en anderzijds het beheer en de exploitatie van de gemeente
lijke infrastructuren van culturele, toeristische of sportieve acti
viteiten of voor ontspanning, in het bijzonder de uitbating van de
sporthal Ardooie, gelegen te Ardooie, Melkerijstraat;

Overwegende dat het doel en de binnen dit kader te ontwikkelen acti
viteiten voorkomen op de lijst van het koninklijk besluit van 10
april 1995, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 maart 1999;
dat de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf niet strijdig is
met de wet en het algemeen belang niet schaadt;

Overwegende dat de voorgelegde statuten in overeenstemming
de wettelijke bepalingen en de richtlijnen ter zake,

zijn met

BESLUIT:
Enig artikel. Het besluit van 6 september 2004 van de gemeenteraad
van Ardooie tot oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Ardooie
en tot goedkeuring van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf
Ardooie, wordt goedgekeurd.

Brussel,

09FEB. 2005

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Marino KEULEN.
—
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