
Het begeleidingscomité vergadert op bijeenroeping van de Algemene Secretaris, oproeping die door het
secretariaat van het ″Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse″ minstens vijftien dagen vóór
de vergadering toegestuurd wordt.

Onverminderd de toepassing van artikel 6, bevat de oproeping al de dossiers en documenten die betrekking
hebben op de op de agenda voorkomende punten.

Art. 2. De leden die verhinderd worden van het bijwonen van een zitting van het comité, brengen er het secretariaat
van het ″Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse″ op de hoogte van.

De bij artikel 9 van het decreet, tweede lid, 8o tot 10o en 12o bedoelde leden die de hoedanigheid waarom zij
aangewezen werden, verliezen of die hun ontslag indienen, worden vervangen. Te dien einde, gaat de Voorzitter van
de raad of het lid van de Regering dat hij vertegenwoordigde over tot de aanwijzing van hun nieuwe
vertegenwoordiger en brengt er het secretariaat van het observatoire op de hoogte ervan.

Art. 3. Bij het begin van iedere zitting, tekenen de leden de aanwezigheidslijst, waarbij aan de leden bedoeld bij
artikel 9 van het decreet, tweede lid, 8o tot 10o recht krijgen op een zitgeld en op de terugbetaling van reis- en
verblijfskosten, met toepassing van de bepalingen bedoeld bij artikel 10 van het decreet.

Art. 4. Het secretariaat van het begeleidingscomité wordt waargenomen door een personeelslid van het
Observatoire. Dit lid stelt de notulen op van de vergaderingen van het Comité.

De notulen van een vergadering worden als goedgekeurd beschouwd indien, binnen een termijn van 15 dagen, de
leden van het comité, schriftelijk, geen aan- of opmerking op het secretariaat hebben ingediend. Desnoods wordt een
nieuwe zending gedaan met inclusie van de aan- of opmerkingen die geformuleerd werden. Als er tot geen instemming
kan worden gekomen, worden de notulen aan het comité ter goedkeuring voorgelegd tijdens de volgende vergadering.

Art. 5. Het begeleidingscomité beraadslaagt en beslist geldig indien minstens de helft van de leden aanwezig is.
Indien het quorum niet bereikt wordt, wordt een nieuwe vergadering ingericht binnen de vijftien dagen en met

dezelfde agenda.
De beslissingen van het comité worden bij de meerderheid van twee derde van de aanwezige leden genomen.

Er wordt geen machtiging toegelaten.
Art. 6. De agenda wordt door de Voorzitter vastgesteld, op de voordracht van de personeelsleden van niveau 1 van

het Observatoire. Ieder lid van het begeleidingscomité kan, daarenboven, op voorhand of tijdens de zitting aanvragen
om een punt op de agenda op te nemen. Wordt de aanvraag op voorhand geformuleerd, dan dient zij laatstens
5 werkdagen voor de vergadering van het secretariaat van het Observatoire ingediend te worden. Indien de aanvraag
tijdens de zitting geformuleerd wordt, zal zij enkel in noodgeval of indien er genoeg tijd is, behandeld worden. Zoniet,
dan zal zij naar de volgende zitting verschoven worden.

Art. 7. Ten laatste tegen 31 mei, deelt het Observatoire aan de leden van het comité een ontwerp mede van het
activiteitenverslag bedoeld bij artikel 7 van het decreet.

Binnen de 15 dagen van de ontvangst, kunnen de leden van het comité hun mogelijke aan- en opmerkingen aan
het secretariaat van het Observatoire mededelen.

Deze worden ter discussie gebracht tijdens de vergadering van het comité tijdens dewelke het verslag
goedgekeurd moet worden.

Art. 8. De notulen, de dossiers en alle document van de agenda worden ter beschikking gesteld op het secretariaat
van het Observatoire, waar zij op eenvoudige aanvraag geraadpleegd kunnen worden.

Art. 9. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2001 houdende goedkeuring
van het huishoudelijk reglement van het begeleidingscomité van het ″Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et
de l’Aide à la Jeunesse″, wordt opgeheven.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 11. De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd en de Minister van Kinderwelzijn,

Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juni 2006.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd,
Mevr. F. LAANAN

De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
Mevr. C. FONCK.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2006/202966]F. 2006 — 3804

23 JUIN 2006. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’article 24 de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2003 d’application du décret du 27 février 2003
organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux
intégrés

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux
et des centres sportifs locaux intégrés, notamment l’article 12;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2003 d’application du décret du
27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs
locaux intégrés, notamment l’article 24, 6o, a;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Education physique, des Sports et de la Vie en plein air donné le 18 janvier 2006;

Vu l’avis 40.401/4 du Conseil d’Etat donné le 29 mai 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
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Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 200,;

Arrête :

Article unique. A l’article 24, 6o, a, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septem-
bre 2003 d’application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres
sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, les mots « plus, à une date fixée par le Ministre, » sont remplacés
par les mots « et, à partir du premier janvier 2008, ».

Bruxelles, le 23 juin 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2006/202966]N. 2006 — 3804
23 JUNI 2006. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 24 van het besluit

van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van
27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde
plaatselijke sportcentra

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en
de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepassing van
het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de
geïntegreerde plaatselijke sportcentra, inzonderheid op artikel 24, 6o, a;

Gelet op het advies van de Hoge raad voor lichamelijke opvoeding, sport en het openluchtleven, gegeven op
18 januari 2006;

Gelet op het advies nr. 40.401/4 van de Raad van State, uitgebracht op 29 mei 2006, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en Sport;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006,

Besluit :
Enig artikel. In artikel 24, 6o, a, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van

15 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van
de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, worden de woorden ″, op een datum die door
de Minister bepaald wordt,″ vervangen door de woorden ″en, vanaf 1 januari 2008,″.

Brussel, 23 juni 2006.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Ambtenarenzaken en Sport,
C. EERDEKENS.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2006/202955]F. 2006 — 3805

23 JUIN 2006. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant les missions, la composition et
les aspects essentiels de fonctionnement d’instances d’avis tombant dans le champ d’application du décret
du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel,
notamment l’article 16 modifié par le décret du 20 juillet 2005;

Vu le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture;

Vu le décret du 26 mai 1981 instituant un Conseil supérieur des arts et des traditions populaires et du folklore;

Vu le décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d’héraldique et de vexillologie de la Communauté française
et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes;

Vu le décret du 24 décembre 1990 relatif aux langues régionales endogènes;

Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l’enfance et la jeunesse;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté
française;

Vu le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions
muséales;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts
de la scène;
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