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[C − 2000/35017]N. 2001 — 173

22 DECEMBER 2000. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 december 1997
houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van
provinciebesturen inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In het decreet van 17 december 1997 houdende subsidiëring van provinciebesturen inzake het voeren van
een jeugdwerkbeleid, wordt een artikel 9bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 9bis. In afwijking van artikel 5, eerste lid, 1°, kunnen de provinciebesturen de in artikel 3, § 1, vermelde
subsidies ontvangen indien zij, in afwijking van artikel 3, § 2, eerste lid, in 2001 een voor het jaar 2002 opgemaakt
jeugdwerkbeleidsplan ter subsidiëring aan de Vlaamse regering voorleggen dat de elementen van artikel 3, § 3, 3° tot
en met 7°, systematisch en gemotiveerd beschrijft en toelicht, en dat overeenkomstig artikel 3, § 4, door de
provincieraad wordt goedgekeurd. »

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2000.

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

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking,
B. ANCIAUX

Nota

(1) Zitting 2000-2001
Stukken - Voorstel van decreet : 484 - Nr. I
- Amendement : 484 - Nr. 2
- Tekst aangenomen door de commissie : 484 - Nr. 3
- Verslag : 484 - Nr. 4
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 484 - Nr. 5
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[S − C − 2001/35017]F. 2001 — 173
22 DECEMBRE 2000. — Décret modifiant le décret du 17 décembre 1997

réglant l’octroi de subventions aux administrations provinciales
pour la mise en œuvre d’une politique en matière d’animation des jeunes (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le décret du 17 décembre 1997 réglant l’octroi de subventions aux administrations provinciales pour
la mise en œuvre d’une politique en matiere d’animation des jeunes, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

« Article 9bis. Par dérogation à l’article 5, premier alinéa, 1° les administrations provinciales peuvent bénéficier des
subventions visées à l’article 3, § 1er si elles soumettent aux fins de subventionnement, par dérogation à l’article 3, § 2,
premier alinéa, en 2001, un plan directeur d’animation des jeunes au Gouvernement flamand, qui décrit et explicite
systématiquement et de manière motivée les éléments de l’article 3, § 3, 3° à 7° inclus et qui est approuvé par le conseil
provincial conformément à l’article 3, § 4. »

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse,
des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

Note

(1) Session 2000-2001
Documents - Proposition de décret : 484 - N° 1
- Amendement : 484 - N° 2
- Texte adopté par la Commission : 484-N° 3
- Rapport : 484 - N° 4

- Texte adopté par l’assemblée plénière : 484 - N° 5.
Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 décembre 2000
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[C − 2001/35020]N. 2001 — 174
15 SEPTEMBER 2000. — Besluit van de Vlaamse regering

betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer
″Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector″

De Vlaamse regering,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 140;
Gelet op het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999,

inzonderheid op artikel 1;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 april 2000;
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 28 april 2000, betreffende de aanvraag om advies bij de

Raad van State binnen een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°,

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden

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

Besluit :
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1. § 1. Dit besluit regelt het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Centrum
voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnsector, hierna de DAB CICOV te noemen.

§ 2. De DAB CICOV is onderworpen aan de regels van de administratieve en begrotingscontrole, die gelden voor
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en aan de regels inzake delegatie van bevoegdheden, die gelden voor de
leden van de Vlaamse regering.

§ 3. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder ″de minister″ : de Vlaamse minister, bevoegd voor de
bijstand aan personen.

HOOFDSTUK II. - De begroting

Art. 2. De DAB CICOV maakt jaarlijks een begroting op van alle ontvangsten en alle uitgaven, volgens de
richtlijnen die de Vlaamse regering verstrekt.

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 3. De begroting wordt onderverdeeld in twee delen :

1° de ontvangsten;

2° de uitgaven.
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