
Art. 23. Het afdelingshoofd organiseert het systeem van interne controle op zodanige wijze dat de verleende
delegaties op een adequate wijze worden gebruikt en misbruiken worden vermeden.

Art. 24. Het afdelingshoofd is ten aanzien van de secretaris-generaal verantwoordelijk voor het gebruik van de
verleende delegaties. Deze verantwoordelijkheid betreft eveneens de aangelegenheden waarvoor de beslissings-
bevoegdheid door het afdelingshoofd werd gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

Art. 25. Over het gebruik van de verleende delegaties wordt driemaandelijks verantwoording afgelegd door
middel van een rapport dat door het afdelingshoofd aan de secretaris-generaal wordt voorgelegd. Het rapport wordt
door het afdelinghoofd aan het hoofd van het departement voorgelegd, uiterlijk de vijftiende werkdag na het
verstrijken van de periode waarop het rapport betrekking heeft.

Het rapport bevat de nodige informatie over de beslissingen die met toepassing van de verleende delegaties in de
betrokken periode werden genomen, met inbegrip van informatie over de aangelegenheden waarvoor de beslissings-
bevoegdheid door het afdelingshoofd werd gesubdelegeerd aan andere personeelsleden.

De in het rapport verstrekte informatie is exact, toereikend en ter zake dienend. Ze is op een degelijke wijze
gestructureerd en wordt op een toegankelijke wijze voorgesteld.

De secretaris-generaal kan bij eenvoudige beslissing nadere instructies geven betreffende de concrete informatie
die per gedelegeerde aangelegenheid in het rapport verstrekt moet worden en een verplicht te volgen schema voor de
rapportering vaststellen.

De secretaris-generaal kan, buiten de verplichte periodieke rapportering, op ieder ogenblik aan het afdelingshoofd
verantwoording vragen betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid.

Art. 26. § 1. De secretaris-generaal heeft het recht om, bij eenvoudige beslissing, de verleende delegaties tijdelijk,
geheel of gedeeltelijk op te heffen.

§ 2. In voorkomend geval worden de beslissingen betreffende de aangelegenheden waarvoor de delegatie tijdelijk
werd opgeheven, genomen door de secretaris-generaal.

HOOFDSTUK IX. — Inwerkingtreding

Art. 27. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006.

Brussel, 3 april 2006.

D. VERSTRAETEN

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2006/35546]

Voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Bietenveld »

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ruimtelijk uitvoeringsplan « Bietenveld » wordt voorlopig vastgesteld. De
normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

1° Bijlage I bevat het grafisch plan;

2° Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel
van bijlage III en IV :

1° de toelichtingsnota met :

— een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

— de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

— een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het bij dit beslist gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en die worden opgeheven;

2° het milieueffectenrapport AMORAS.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2006/35558]
Wijziging stedenbouwkundige verordening

WEVELGEM. — Bij besluit van 16 maart 2006 werd door de bestendige deputatie van de provincie
West-Vlaanderen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, d.d. 9 september 2005, van de gemeente
Wevelgem houdende wijziging van de stedenbouwkundige verordening, d.d. 12 oktober 2001, i.v.m. hemelwaterputten
goedgekeurd.
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