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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36935]
21 NOVEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en

Natuur en van de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van het Besluit
aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en de Nederlandse
minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het artikel 1, onderdeel 2, van het Scheldereglement,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1, onder 1°, van het Besluit aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheldereglement wordt
vervangen door wat volgt : « voor het Vlaamse Gewest : de administrateur-generaal van het Agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust, of de door hem daartoe aangestelde plaatsvervanger(s); ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2006 en wordt bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant.

Brussel, 21 november 2006. ’s-Gravenhage, 21 november 2006.

De Vlaamse minister, De Nederlandse minister,

K. PEETERS. K. PEIJS.

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36898]

10 NOVEMBER 2006. — Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden betreffende
PPS-projecten sociale huisvesting aan de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, het laatst gewijzigd door het decreet van
24 maart 2006, in het bijzonder afdeling 3 van Titel VI, Hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting
en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting, in het
bijzonder de artikelen 2 en 6;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, aangewezen is sommige bevoegdheden te
delegeren aan personeelsleden van het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
in afwachting van de vaststelling van een effectieve personeelsformatie voor het Garantiefonds voor Huisvesting,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° minister : het lid van de Vlaamse Regering bevoegd voor de Huisvesting;

2° gedelegeerd bestuurder : de ambtenaar die belast is met de leiding van het in artikel 1 bedoelde agentschap.

Art. 3. De gedelegeerd bestuurder is bevoegd voor de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
14 mei 2004 ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor
Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting.
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Art. 4. De in artikel 3 vermelde bevoegdheid omvat onder meer :

a) het voeren van gunningsprocedures voor PPS-projecten sociale huisvesting;

b) het vertegenwoordigen van het Vlaamse Gewest in de stuurgroepen opgericht in het kader van de
PPS-overeenkomsten bedoeld in artikel 6 van het in artikel 3 vermelde besluit;

c) het geven van de definitieve toestemming tot uitvoering van de PPS-projecten na het verkrijgen van de
stedenbouwkundige vergunning;

d) het doorvoeren van aanpassingen aan de gegunde PPS-projecten, voorzover de oorspronkelijke aannemingssom
daardoor met niet meer dan twee percent toeneemt, en met niet meer dan tien percent vermindert.

Art. 5. In afwijking van artikel 3 is de gedelegeerd bestuurder niet bevoegd voor :

a) de aanwijzing van projecten voor de bouw en de uitbating van PPS-woningen die in aanmerking komen voor
tegemoetkomingen;

b) de keuze van de gunningswijze van de PPS-projecten;

c) de betekening aan de aannemers van de goedkeuring van hun offerte;

d) de ondertekening en de verbreking van de PPS-overeenkomsten bedoeld in artikel 6 van het in artikel 1
vermelde besluit;

e) de uitvoering van de taken die de Vlaamse Regering volgens artikel 77quater van de Vlaamse Wooncode kan
toevertrouwen aan het Garantiefonds voor de Huisvesting.

Art. 6. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming
van het ambt van titularis is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke
afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening
de formule « Voor de (graad van de titularis), afwezig ».

Art. 7. De gedelegeerd bestuurder kan de bevoegdheden die hem bij dit besluit worden gedelegeerd,
subdelegeren aan personeelsleden van niveau A. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan de minister.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Brussel, 10 november 2006.

M. KEULEN

*

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[C − 2006/36889]

Interlokale samenwerking en lokale openbare bedrijven

O.C.M.W.-VERENIGING. — Bij besluit van 4 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering worden de besluiten van O.C.M.W.-De Pinte van 28 maart 2006, van
O.C.M.W.-Gavere van 27 maart 2006 en van O.C.M.W.-Nazareth van 16 februari 2006 houdende de oprichting van een
sociaal verhuurkantoor DEP-GAV-NAZ, goedgekeurd, behalve artikel 19, derde lid van de statuten.

VERENIGING VAN GEMEENTEN. — Bij besluit van 30 oktober 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering wordt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen,
afgekort : « IOK », Antwerpseweg 1, 2440 Geel gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het
algemeen, van gronden gelegen in Oud-Turnhout, groot 19 ha 08 a 02 ca er kadastraal bekend zoals vermeld in
genoemd besluit, met het oog op de realisatie van een gemengd regionaal bedrijventerrein : « Bentel 1 ».

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

*

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen

[2006/36900]

Toerisme Vlaanderen. — Statuut van de reisbureaus
Erkenning van inrichtingen die onderwijs inzake toerisme verstrekken

Bij ministerieel besluit van 6 november 2006 wordt Syntra Brussel VZW, Campus Tour & Taxis, Havenlaan 86c, te
1000 Brussel, erkend als inrichting die onderwijs inzake toerisme verstrekt.
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