
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2006/36549]

31 AUGUSTUS 2006. — Ministerieel besluit tot bepaling
van de thema’s van de projecten in de thuiszorg voor het jaar 2006

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en
welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring
van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
30 maart 1999, 8 juni 1999, 17 december 1999, 5 mei 2000, 10 november 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001,
30 november 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 15 maart 2002, 5 juli 2002, 6 december 2002, 17 januari 2003,
28 november 2003, 5 december 2003, 30 april 2004, 4 juni 2004, 7 mei 2004, 17 maart 2006, 31 maart 2006 en 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005 en
19 mei 2006;

Gelet op ministerieel besluit van 2 maart 1999 houdende de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor
projecten in de thuiszorg, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 14 februari 2001 en 4 maart 2004,

Besluit :

Artikel 1. Voor het jaar 2006 wordt bijkomend het volgende thema vastgesteld voor de projecten in de thuiszorg :

«Voorbereiding implementatie van een coördinerend Meldpunt Ouderenmisbehandeling op Vlaams niveau ».

Art. 2. De aanvragen voor de projectsubsidies voor het werkjaar 2006 worden tegen uiterlijk 20 september 2006
ingediend bij de administratie. De aanvrager gebruikt hiertoe het door de administratie opgestelde aanvraagformulier.

Brussel, 31 augustus 2006.

I. VERVOTTE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2006/36553]

Zorg en Gezondheid

Verlenging van de erkenning van teams thuisverpleging

Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 7 juli 2006 wordt de erkenning van het team Wit-Gele Kruis van
Oost-Vlaanderen, afdeling Beveren, te Beveren-Waas, als team voor thuisverpleging verlengd.

De erkenning geldt vanaf 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2010.

Bij besluit van de administrateur-generaal d.d. 10 juli 2006 wordt de erkenning van het team Wit-Gele Kruis van
Oost-Vlaanderen, afdeling Eeklo, te Eeklo, als team voor thuisverpleging verlengd.

De erkenning geldt vanaf 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2010.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2006/203067]

5 SEPTEMBRE 2005. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres
de la Commission d’avis visée à l’article 14 du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, notamment son article 14;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement
du Gouvernement;

Vu la proposition émise par le Conseil supérieur de l’Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air en
date du 4 avril 2005

Arrête :

Article 1er. Sont nommés membres de la Commission d’avis instituée pour l’octroi de la qualité de sportif de haut
niveau ou d’espoir sportif, prévues à l’article 14 du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté
française.
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