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OPENBARE ZITTING 

 

13.  INTERLOKALE VERENIGING BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN. 

AANPASSING VAN DE OPRICHTINGSOVEREENKOMST MET STATUTAIRE 

DRAAGKRACHT.  

GOEDKEURING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houden de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot 

op heden gewijzigd; 

Gelet op de artikelen 34, 3, 42, 43 een 2525, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, 

zoals tot heden gewijzigd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2004 waarbij de overeenkomst 

betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”, 

afgekort BSD Vlaamse Ardennen tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de steden/gemeenten 

Oudenaarde,  Ronse, Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem 

en Zwalm, werd goedgekeurd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 waarbij een aangepaste 

overeenkomst van de Interlokale Vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”, afgekort BSD 

Vlaamse Ardennen tussen de steden/gemeenten  Oudenaarde,  Ronse, Brakel, Kluisbergen, 

Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm, werd goedgekeurd; 

Gelet op de bijgevoegde vernieuwde overeenkomst betreffende de oprichting van de 

Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen; 

Overwegende dat deze vereniging tot doel heeft het sportbeleid  - in de ruime zin van het 

woord – van de gemeenten op elkaar af te stemmen en te stimuleren; 

Overwegende dat de gemeente Horebeke wenst aan te sluiten bij de Interlokale Vereniging 

“Burensportdienst Vlaamse Ardennen”; 

Overwegende dat de huidige overeenkomst komt te vervallen en wordt vervangen door de 

vernieuwde overeenkomst; 

Overwegende dat de vernieuwde overeenkomst betreffende de interlokale vereniging wordt 

aangegaan voor een periode van onbepaalde duur; 

Overwegende dat de financiële inbreng per deelnemende gemeente 400 euro per jaar 

bedraagt; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.   De vernieuwde overeenkomst betreffende de Interlokale Vereniging “Burensportdienst 

Vlaamse Ardennen” afgekort BSD Vlaamse Ardennen tussen de steden/gemeenten Oudenaarde, 

Ronse, Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en 

Zwalm, goed te keuren. 



 

De vernieuwde overeenkomst betreffende de Interlokale Vereniging “Burensportdienst 

Vlaamse Ardennen” wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er één geheel van uit te maken. 

Artikel 2.   Dit besluit zal voor kennisname aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-

Vlaanderen worden verstuurd. 

Artikel 3.   Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

 

 


