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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36208]
1 JULI 2006. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2005

houdende oprichting en samenstelling van de Commissie vrijstellingen Leegstand woningen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse minister
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering van 1 juli 2006 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Artikel 1, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 houdende oprichting en
samenstelling van de commissie vrijstellingen leegstand woningen, wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. De commissie vrijstellingen leegstand woningen, zoals bedoeld in artikel 42, § 3 van het decreet van
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 is samengesteld uit vijf leden. Deze
leden worden als volgt aangewezen :

1. Drie leden, aan te wijzen uit het agentschap Wonen-Vlaanderen, waarvan minstens een lid met de functie van
gewestelijk ambtenaar, vermeld in artikel 24, 3°, van voormeld decreet.

2. Twee leden, aan te wijzen uit Vlaamse Belastingdienst. »

Art. 2. Artikel 1, § 2, van hetzelfde besluit, wordt vervangen door wat volgt :

« § 2. De leidende ambtenaar, respectievelijk van het agentschap Wonen-Vlaanderen en van Vlaamse Belasting-
dienst, wijzen de leden en de plaatsvervangende leden aan. »

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[C − 2006/36255]

Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W.’s

RONSE. — Bij besluit van 21 juni 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering wordt de beslissing van de gemeenteraad van Ronse van 12 september 2005 houdende de aanvaarding
van de overdracht van de gebouwen van de voormalige rijkswacht, vernietigd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2006/36156]

Agentschap voor Binnenlands Bestuur (afdeling Oost-Vlaanderen). — Personeel. — Eervol ontslag. — Pensioen

Bij besluit nr. 2006/22 van de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 8 juni 2006, wordt aan de heer
Philemon Buydens met ingang van 1 januari 2007, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van statutair adjunct van de
directeur bij Vlaamse overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen. Betrokkene wordt
ertoe gemachtigd, vanaf deze datum, zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden.

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[2006/36227]
28 JULI 2006. — Ministerieel besluit

houdende delegatie van bevoegdheid tot aankoop van de aandelen van T-Groep

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding,
gewijzigd bij decreet van 19 maart 2004;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 27 juli 2006 houdende de toekenning van een specifieke
delegatie van bevoegdheid aan de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, inzonderheid de
artikelen 17 en 18,
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