
[S − C − 2000/36256]N. 2001 — 29
17 NOVEMBER 2000. — Besluit van de Vlaamse regering

tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990
houdende nadere regelen betreffende de milieuheffingen op vaste afvalstoffen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op
artikel 47bis, § 2, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1989;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990 houdende nadere regelen betreffende de
milieuheffingen, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997;

Gelet op het advies 30.170/3 van de Raad van State, gegeven op 6 oktober 2000;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse regering van 14 februari 1990 houdende nadere regelen
betreffende de milieuheffingen op vaste alvalstoffen wordt het woord ″vaste″ geschrapt.

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, eerste lid, worden de woorden ″De bestuursdirecteur en de ambtenaren van de Dienst Milieuheffingen
van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)″

vervangen door de woorden ″De door de administrateur-generaal van de Openbare Alvalstoffenmaatschappij voor
het Vlaamse Gewest (OVAM) aangestelde ambtenaren en personeelsleden van de OVAM″;

2° in § 1, tweede lid, worden de woorden ″De bestuursdirecteur is tevens″ vervangen door de woorden ″Een door
de administrateur-genereal van de OVAM aangestelde ambtenaar van de OVAM is″;

3° in § 3 worden de woorden ″De directeur-generaal″ vervangen door de woorden ″De administrateur-generaal″
en worden de woorden ″van niveau 1″ geschrapt.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2000

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
Mevr. V. DUA

TRADUCTION
[C − 2000/36256]F. 2001 — 29

17 NOVEMBRE 2000. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand
du 14 février 1990 portant les règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets solides

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, notamment l’article 47bis, § 2, modifié
par le décret du 20 décembre 1989;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant les règles complémentaires en matière de
redevances sur les déchets solides, notamment l’article 1er, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 décembre 1997;

Vu l’avis n° 30.170/3 du Conseil d’Etat, rendu le 6 octobre 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l’intitulé de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant les règles
complémentaires en matière de redevances sur les déchets solides, le mot ″solides″ est supprimé.

Art. 2. A l’article 1er du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 sont
apportées les modifications suivantes :

1° Dans le § 1er, premier alinéa, les mots ″Le directeur d’administration et les fonctionnaires du Service des
Redevances d’environnement de la ″Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)″ (Société
publique des déchets pour la Région flamande) sont remplacés par les mots ″Les fonctionnaires et les membres du
personnel de l’OVAM désignés par l’administrateur général de la ″Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM)″;

2° Dans le § 1er, deuxième alinéa, les mots ″Le directeur d’administration est également″ sont remplacés par les
mots ″Un fonctionnaire de la OVAM, désigné par l’administrateur général de la OVAM, est″;

3° Dans le § 3, les mots ″Le directeur général″ sont remplacés par les mots ″L’administrateur général″ et les mots
″du niveau 1″ sont supprimés.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
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Art. 4. Le Ministre flamand qui a l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture
Mme V. DUA

c

[C − 2000/36259]N. 2001 — 30
17 NOVEMBER 2000. — Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van de vijf expertisecentra

ter ondersteuning van de acties inzake de zorg voor dementerende personen en hun omgeving

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5,
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot
en met 58;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 november 2000;
Overwegende dat bij instanties en personen die betrokken zijn bij de thuiszorg voor dementerende personen

meerdere noden zijn vastgesteld, zoals onder meer de nood aan coördinatie en afstemming van de zorg, de nood aan
ondersteuning van de familie op diverse vlakken, de nood aan toezicht en continuı̈teit van de zorg, de nood aan
aangepaste vorming van de mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners en de negatieve impact van een
eenzijdige beeldvorming omtrent dementie;

Overwegende dat, om aan die noden tegemoet te komen, vijf Vlaamse expertisecentra zich bereid hebben
verklaard om zich ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap te verbinden tot onderlinge functionele samenwerking
in verband met de realisatie van acties ter ondersteuning van de zorg voor dementerende personen en hun omgeving;

Overwegende dat dit samenwerkingsverband door de Vlaamse overheid financieel dient te worden ondersteund,
niet alleen om het in staat te stellen de nodige acties te realiseren, maar bovendien om het kansen op uitbreiding te
bieden, zodat op termijn een optimale geografische spreiding van de ondersteuning van de zorg voor dementerende
personen en hun omgeving kunnen worden tot stand gebracht;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan elk van de hierna genoemde expertisecentra, die zich verbinden tot onderlinge functionele
samenwerking in verband met de realisatie van acties ter ondersteuning van de zorg voor dementerende personen en
hun omgeving, wordt voor het werkjaar 2000 een subsidie van 2.000.000 frank (twee miljoen frank) verleend :

1° RVT De Bijster v.z.w., met zetel te 2910 Essen, Nollekensstraat 15;

2° RVT Sint-Jozef v.z.w., met zetel te 9000 Gent, Molenaarstraat 34;

3° RVT De Wingerd v.z.w., met zetel te 3000 Leuven, Noormannenstraat 68;

4° RVT Heilig Hart v.z.w., met zetel te 8500 Kortrijk, Budastraat 30;

5° Familiezorg West-Vlaanderen v.z.w., met zetel te 8000 Brugge, Biskajerplein 3.

Art. 2. De subsidie wordt aangerekend op programma 41.3, basisallocatie 33.07, van de uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000.

Art. 3. Aan elk expertisecentrum wordt een voorschot ten bedrage van 1.800.000 frank (één miljoen achthonderd
duizend frank) uitbetaald na de ondertekening van dit besluit.

Art. 4. De nadere regels met betrekking tot de toekenning van de subsidie, de aanwending van de subsidie en het
toezicht daarop, de vereffening van het saldo van de subsidie en de terugvordering van de subsidie worden vastgelegd
in een convenant dat tussen de expertisecentra en de Vlaamse regering wordt gesloten.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en de gezondheid, wordt gemachtigd om voor de
Vlaamse regering dit convenant te ondertekenen.

Art. 5. De verantwoordingsetukken die met de subsidie verband houden, werden door de expertisecentra ter
beschikking gehouden voor controle door het Rekenhof en door de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2000.

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen en de gezondheid, is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 17 november 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
Mevr. M. VOGELS
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