
Dit handboek zal in een oplage van 3 000 exemplaren gerealiseerd worden. Hiervan worden 200 exemplaren gratis
verspreid.

§ 3. Handleiding en ideeën voor buurt- en wijkontwikkeling

De opdracht behelst de samenstelling van een handleiding voor wijkontwikkelingsplannen met een ideeënboek
voor stedelijk beleid en wijkontwikkeling ten behoeve van lokale initiatiefnemers.

Deze opdracht bestaat uit 2 delen. Het eerste deel betreft een handleiding om stapsgewijze tot een
wijkontwikkelingsplan te komen, met aandacht voor aspecten zoals sociale en bestuurlijke vernieuwing, de
verschillende planningsniveaus (strategie, programma en project) en invalshoeken (sectoraal, categoriaal en
territoriaal). Er wordt aangegeven hoe de wijk kan worden afgebakend en hoe problemen en kansen in kaart kunnen
worden gebracht. Vanuit een praktische invalshoek wordt tevens bekeken hoe informatie en communicatie kan opgezet
worden, en wat de participatie van wijkbewoners en doelgroepen kan zijn, voortbouwend op de ervaringen van de
experimenten ‘Sociale Vernieuwing’.

Een tweede deel betreft de samenstelling van een ideeënboek, dat aanvullend is ten opzichte van de handleiding.
Bedoeling is inspiratie te geven en methoden en technieken aan te bieden. Hiervoor zal geput worden uit documenten
en evaluaties, methoden en projecten uit binnen- en buitenland, interviews en illustratief materiaal. Er wordt eveneens
voorzien in een adressen- en contactenlijst. Het aangebracht materiaal zal rekening houden met de verschillende types
van gemeenten en wijken.

In deze publicatie dient de vermelding te staan « Onder auspiciën van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting en de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn. ».

Deze handleiding zal worden gerealiseerd met een oplage van 1 000 exemplaren. Hiervan worden 200 exemplaren
gratis verspreid.

Art. 2. De Koning Boudewijnstichting dient een financiëel verslag over te maken aan de bevoegde administratie
uiterlijk 31 oktober 1997 met een overzicht van de verspreiding per publicatie. De financiële verantwoordingsstukken
dienen op de zetel van de Koning Boudewijnstichting bewaard te worden ter inzage van de bevoegde administratie.

Art. 3. Voor het uitvoeren van deze opdracht wordt ten laste van basisallocatie 33.10 van programma 53.2 van de
algemene uitgavenbegroting 1997 een totaal bedrag van 7.434.500,- BF vastgelegd. Van dit bedrag zal onmiddellijk na
ondertekening van dit ministerieel besluit 90 % of 6.691.050,- BF. worden uitbetaald.

Uiterlijk 2 maand na het insturen van de eindafrekening zal het saldo van 10 % of 743 450 BF worden betaald, met
een maximum van het gecumuleerd tekort van de verkochte en verspreide exemplaren.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 22 juli 1997.

Art. 5. De Vlaamse minister bevoegd voor stedelijk beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

[97/36016]

Dienst voor Infrastuctuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
Goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement

Bij besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken van 15 juli 1997, dat in werking treedt op
1 mei 1997, wordt het hierna vermelde besluit van de raad van bestuur van de DIGO tot wijziging van het huishoudelijk
reglement goedgekeurd.

Besluit van de raad van bestuur tot wijziging van het huishoudelijk reglement
van 23 september 1994 van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals
gewijzigd, inzonderheid het artikel 20bis, § 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 1994 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement
van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs van 16 september 1994, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 28 augustus 1995;

Overwegende dat na het van kracht worden van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, het koninklijk besluit van 8 januari 1996
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken, door het koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot
bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende
de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en hun
uitvoeringsmaatregelen, het huishoudelijk reglement van de DIGO hiermee in overeenstemming moet worden
gebracht.

Op voorstel van het vast bureau van de DIGO,

Besluit :

Artikel 1. Het artikel 34 van het huishoudelijk reglement van 16 september 1994 van de Dienst voor
Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 augus-
tus 1995 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 34. De leidende ambtenaar is bevoegd om, in het kader van de algemene werking van de DIGO, bestekken
voor werken, leveringen of diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de
opdrachten worden gegund, opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten te gunnen en in te staan
voor de uitvoering ervan. Deze machtiging geldt slechts binnen de perken van de goedgekeurde begroting en van de
volgende ramingen of bedragen :

1° maximum BEF 8,2 miljoen in geval van een openbare aanbesteding of een algemene offerteaanvraag;

2° maximum BEF 5 miljoen in geval van een beperkte aanbesteding of een beperkte offerteaanvraag;

3° maximum BEF 2,5 miljoen in geval van gunning via onderhandelingsprocedure.
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Hij staat bovendien in voor de eenvoudige uitvoering van de opdrachten voor de aanneming van werken,
leveringen en diensten die in het kader van het functioneren van de DIGO werden gegund door de raad. Onder
eenvoudige uitvoering dient te worden verstaan het treffen van alle maatregelen en beslissingen met het oog op de
verwezenlijking van de opdracht en binnen de perken van de aanneming, met uitzondering van de maatregelen en
beslissingen die een beoordeling vanwege de raad vereisen.

Hij is tevens bevoegd om :

1° met betrekking tot de in het eerste lid vermelde opdrachten :

a) gemotiveerde afwijkingen toe te staan op de essentiële bepalingen en voorwaarden, overeenkomstig het artikel 8
van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken;

b) boeten kwijt te schelden.

2° met betrekking tot de in het eerste en tweede lid vermelde opdrachten :

a) prijsherzieningen, voortvloeiend uit de betrokken overeenkomsten, goed te keuren zonder beperking van
bedrag;

b) verrekeningen, andere dan voormelde voorzieningen, goed te keuren in zover hieruit geen bijkomende uitgaven
van meer dan 25 % voortvloeien en ze BEF 2,5 miljoen niet overschrijden.

3° uitgaven voor het functioneren van de DIGO goed te keuren, die buiten de toepassing vallen van de wetgeving
op de overheidsopdrachten :

— onbeperkt voor portokosten, telefoonrekeningen en voor de levering van water, gas en electriciteit;

— beperkt tot een bedrag van maximum BEF 2,5 miljoen per beslissing in andere gevallen.

De in de vorige leden vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

De leidend ambtenaar deelt aan de raad van bestuur de beslissingen mee die hij met toepassing van de in dit artikel
bedoelde bevoegdheid heeft genomen. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij ministerieel besluit wordt bekrachtigd.

Brussel, 27 juni 1997.

De leidend ambtenaar, De voorzitter,
(get.) Rik Briké, (get.) Louis Genoe.
administrateur-generaal wnd.

*

[97/36030]

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Werkingssubsidie 1997 aan acht vaste orkesten

Een besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 bepaalt :

Artikel 1. Subsidies voor een totaal bedrag van 123 000 000 frank (honderd drieëntwintig miljoen frank), zijnde
werkingssubsidies voor het dienstjaar 1997, aan te rekenen op de kredieten, ingeschreven onder programma 45.4,
basisallocatie 33.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997,
worden toegekend aan de in artikel 2 vermelde begunstigden, volgens de verdeling vervat in hetzelfde artikel.

Art. 2. De in artikel 1 vastgestelde kredieten krijgen de volgende bestemming, waarbij rekening wordt gehouden
met de reeds ontvangen voorschotten :

— Beethoven Academie v.z.w.

Lange Nieuwstraat 32

2000 Antwerpen

rekeningnummer 068-2142164-43

Subsidie 1997 : 25 000 000 frank

Reeds ontvangen voorschotten : 16 200 000 frank

Resterend krediet : 9 300 000 frank

Vierde schijf : 6 750 000 frank

Saldo : 2 550 000 frank

— Het Symfonieorkest van Vlaanderen v.z.w.

Albrecht Rodenbachstraat 44

8020 Oostkamp (Brugge)

rekeningnummer 470-0077701-28

Subsidie 1997 : 24 000 000 frank

Reeds ontvangen voorschotten : 12 993 750 frank

Resterend krediet : 11 006 250 frank

Vierde schijf : 8 606 250 frank

Saldo : 2 400 000 frank
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