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*

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2004/31070]N. 2004 — 1755
11 DECEMBER 2003. — Besluit van het Verenigd College van de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het aandeel voor het
jaar 2003 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder
Fonds voor Maatschappelijk Welzijn en de modaliteiten van de
betaling

Het Verenigd College,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 75;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 105;

Gelet op de ordonnantie van 20 december 2002 houdende de
uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-
sie voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 1998 tot vaststelling van
de verdelingsregels van het bijzonder fonds voor maatschappelijk
welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Aangezien de bedragen toegekend aan de sociale hulpverlening door
de Brusselse Hoofdstedelijk Executieve voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
15 april 2003;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het te verdelen bedrag voor het Bijzonder Fonds voor
Maatschappelijk Welzijn betreffende het dienstjaar 2003 is vastgesteld
op 774 duizend euro.

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2004/31070]F. 2004 — 1755
11 DECEMBRE 2003. — Arrêté du Collège réuni de la Commission

communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
fixant la quote-part pour l’exercice 2003 de chaque centre public
d’aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Fonds
spécial de l’aide sociale et les modalités de paiement

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 75;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’aide sociale,
notamment l’article 105;

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2002 contenant le budget des
dépenses de la Commission communautaire commune pour l’année
budgétaire 2003;

Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune du 23 avril 1998 fixant les règles de répartition du Fonds
spécial de l’aide sociale destiné aux centres publics d’aide sociale;

Vu les montants des crédits budgétaires affectés à l’aide sociale par
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année bud-
gétaire 2003;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 15 avril 2003;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Le montant complémentaire à répartir pour le fonds
spécial de l’aide sociale de l’année 2003 est fixé à 774 milles euros.
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Art. 2. § 1. Het bedrag dat aan de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn van Brussel-Hoofdstad wordt toegekend, overeenkom-
stig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 23 april 1998 tot
vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor
Maatschappelijk Welzijn bestemd voor de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wordt als volgt verdeeld :

ANDERLECHT 77.864,85

OUDERGEM 13.312,38

SINT-AGATHA-BERCHEM 7.985,72

BRUSSEL 126.158,34

ETTERBEEK 26.713,72

EVERE 18.757,26

VORST 28.762,78

GANSHOREN 8.538,44

ELSENE 49.778,64

JETTE 22.784,27

KOEKELBERG 11.124,75

SINT-JANS-MOLENBEEK 105.187,29

SINT-GILLIS 55.774,12

SINT-JOOST-TEN-NODE 42.488,32

SCHAARBEEK 112.472,09

UKKEL 28.510,30

WATERMAAL-BOSVOORDE 9.116,85

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 17.038,21

SINT-PIETERS-WOLUWE 11.631,68

§ 2. De toegekende bedragen worden ingeschreven op de basisallo-
catie 03.6.1.43.01 ″Uitbetaling aan de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn″ van de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid
inzake Bijstand aan Personen, zijn belast met de uitvoering van dit
Besluit.

Brussel, 11 december 2003.

Voor het Verenigd College :

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,

G. VANHENGEL

*

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2004/31259]F. 2004 — 1756

19 MARS 2004. — Décret élargissant les conditions de nationalité pour l’accès aux emplois
de la Fonction publique au sein des services de la Commission communautaire française

L’Assemblée de la Commission communautaire française,

A adopté :

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l’article 128 de la Constitution, en vertu des articles 138
et 178 de la Constitution.

Art. 2. Les citoyens revêtus d’une nationalité autre que belge et non ressortissants de l’Union européenne ou de
l’Espace économique européen sont admissibles, dans les services de la Commission communautaire française et des
personnes morales de droit public qui en dépendent, aux emplois civils qui ne comportent pas de participation directe
ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n’ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts
généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques.

Art. 2. § 1er. Le montant attribué aux centres publics d’aide sociale
de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l’arrêté du Collège
réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-
Capitale du 23 avril 1998 fixant les règles de répartition du Fonds
spécial de l’aide sociale destiné aux centres publics d’aide sociale, est
réparti comme suit :

ANDERLECHT 77.864,85

AUDERGHEM 13.312,38

BERCHEM-SAINTE-AGATHE 7.985,72

BRUXELLES 126.158,34

ETTERBEEK 26.713,72

EVERE 18.757,26

FOREST 28.762,78

GANSHOREN 8.538,44

IXELLES 49.778,64

JETTE 22.784,27

KOEKELBERG 11.124,75

MOLENBEEK-SAINT-JEAN 105.187,29

SAINT-GILLES 55.774,12

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 42.488,32

SCHAARBEEK 112.472,09

UCCLE 28.510,30

WATERMAEL-BOITSFORT 9.116,85

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 17.038,21

WOLUWE-SAINT-PIERRE 11.631,68

§ 2. Les montants attribués seront imputés sur l’allocation de base
03.6.1.43.01 ″Paiement aux centres publics d’aide sociale″ du budget des
dépenses pour l’année budgétaire 2003.

Art. 3. Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique
de l’Aide aux personnes sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2003.

Pour le Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni,
compétents pour la politique de l’Aide aux Personnes,

E. TOMAS
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