
Art. 6. Het afdelingshoofd is gemachtigd om :

1° met betrekking tot de in artikel 5, § 1 en 5 vermelde opdrachten :

a) contractuele prijsherzieningen goed te keuren zonder beperking van het bedrag;

b) verrekeningen en ramingstaten en de hieraan verbonden termijnverlengingen goed te keuren in zover hieruit
geen totale bijkomende uitgaven van meer dan 10 % van het inschrijvingsbedrag voortvloeien met een maximum van
200.000 euro. Wanneer eenzelfde verrekening het verschil is tussen een vermeerderingsbedrag en een verminderings-
bedrag, mag geen van beide afzonderlijk de voormelde bedragen overschrijden;

c) een afschrift aan de aannemer te zenden van de processen-verbaal die zijn opgesteld bij toepassing van
artikel 20, § 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (bijlage bij het koninklijk besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken);

d) ambtshalve maatregelen te treffen zoals bepaald in de wetgeving overheidsopdrachten, mits voorafgaand
overleg met het hoofd van het departement.

2° allerlei uitgaven, die buiten de toepassing vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten en die
betrekking hebben op de uitvoering van de taken van zijn afdeling, goed te keuren tot een bedrag van maximum
50.000 euro per beslissing, in zover het niet gaat om subsidies en de betrokken uitgaven niet voortvloeien uit vonnissen
of arresten, dadingen of schulderkenningen.

Art. 7. De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn exclusief de belasting op de toegevoegde waarden.

HOOFDSTUK IV. — Subdelegatie en rapportering

Art. 8. § 1. Het afdelingshoofd subdelegeert de hiervoor in aanmerking komende gedelegeerde bevoegdheden, na
voorafgaand akkoord van het hoofd van het departement, aan ambtenaren van zijn afdeling, tot op het meest
functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan de leidend ambtenaar, het Rekenhof en aan de minister.

§ 2. Bij gebruik van de in hoofdstuk 3 bedoelde delegaties plaatst de delegatiehouder boven de vermelding van zijn
graad en zijn handtekening de formule « Namens (titulatuur van de minister) ».

Art. 9. Over het gebruik van de in hoofdstuk 3 bedoelde bevoegdheden wordt trimestrieel gerapporteerd door
middel van een activiteitsverslag dat aan het hoofd van het departement wordt meegedeeld.

Art. 10. Over het gebruik van de delegaties wordt gerapporteerd aan het hoofd van het departement.

Art. 11. Het hoofd van het departement kan te allen tijde de verleende delegaties of subdelegaties geheel of
gedeeltelijk intrekken en individuele dossiers naar zich trekken.

HOOFDSTUK V. — Slotbepaling

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2006.

Brussel, 31 maart 2006.

Het hoofd van het departement,
Ir. F. DESMYTER
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VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2006/35575]

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan voor het « historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke »

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

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Historisch gegroeid
bedrijf Agristo te Harelbeke » wordt voorlopig vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitoveringsplan 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 bijlage III,
de toelichtingsnota. Het gaat om :

1° een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2° de ralatie met het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen;

3° een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en die worden opgeheven.

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