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VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
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31 MEI 2007. — Besluit van het Verenigd College van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit
van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 februari 1999

Het Verenigd College,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 87, vervangen door de
ordonnantie van 3 juni 2003;

Gelet op het algemeen reglement op de comptabiliteit van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest van 26 oktober 1995, inzonderheid op artikel 43,
gewijzigd bij besluiten van het Verenigd College van 19 februari 1998 en
van 11 december 2003;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de
begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
25 februari 1999;

Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonder-
heid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Aangezien het model voor de begroting van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onver-
wijld dient te worden aangevuld teneinde bepaalde leemtes te kunnen
opvullen;

Overwegende dat het van belang is aan de toezichthoudende
overheid een middel toe te wijzen om zijn controle opdracht inzake
personeelsbeheer van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
te kunnen uitvoeren overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van de
organieke wet;

Op de voordracht van de Ministers, Leden van het Verenigd College
bevoegd voor de Bijstand aan personen,

Besluit :

Artikel 1. Na artikel 2 wordt een artikel 2bis ingevoegd, luidend als
volgt : « Het model voor de begroting bevat bovendien twee tabellen,
met betrekking tot de toestand van het statutair personeel in functie en
de toestand van het contractueel personeel in functie, vastgesteld
overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 van het huidig besluit. »

Art. 2. De laatste pagina van het model voor de begroting die als
bijlage bij het voormeld besluit is gevoegd, wordt vervangen overeen-
komstig de bijlage 3 van het huidig besluit.

Art. 3. De Ministers worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 mei 2007.

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,

P. SMET

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2007/31252]F. 2007 — 2776

31 MAI 2007. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune modifiant l’arrêté du Collège réuni de la
Commission communautaire commune fixant le modèle de budget
des centres publics d’action sociale de la Région de Bruxelles-
Capitale du 25 fevrier 1999

Le Collège réuni,

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics de l’action
sociale, notamment l’article 87, remplacé par l’ordonnance du 3 juin 2003;

Vu le règlement général de la comptabilité des centres publics
d’action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 1995,
notamment l’article 43, modifié par arrêtés du Collège réuni en date du
19 février 1998 et 11 décembre 2003;

Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune fixant le modèle de budget des centres publics d’action
sociale de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 1999;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, notamment l’article 3,
§ 1er;

Vu l’urgence;

Attendu qu’il y a lieu de compléter sans délai le modèle de budget
des centres publics d’action sociale de la Région de Bruxelles-
Capitale afin de pallier à certaines lacunes;

Considérant qu’il importe de doter l’autorité de tutelle d’un outil lui
permettant d’exercer sa mission de contrôle en matière de gestion du
personnel des centres publics d’action sociale conformément aux
articles 42 et 43 de la loi organique;

Sur la proposition des Ministres, Membres du Collège réuni compé-
tents pour l’Aide aux personnes,

Arrête :

Article 1er. Il est inséré après l’article 2, un article 2bis rédigé comme
suit : « Le modèle de budget comprend en outre deux tableaux, relatifs
à la situation du personnel statutaire en fonction et à la situation du
personnel contractuel en fonction, fixés conformément aux annexes 1re

et 2 du présent arrêté. »

Art. 2. La dernière page du modèle de budget joint en annexe à
l’arrêté précité est remplacé conformément à l’annexe 3 du présent
arrêté.

Art. 3. Les Ministres sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2007.

Les Membres du Collège réuni
compétents pour la Politique de l’Aide aux Personnes,

Mme E. HUYTEBROECK
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Annexe 1re. — Bijlage 1

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd
College van 31 mei 2007.

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,

P. SMET

Vu pour être annexé à l’arrêté du Collège réuni du 31 mai 2007.

Les Membres du Collège réuni
compétents pour la Politique de l’Aide aux Personnes,

Mme E. HUYTEBROECK
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Annexe 2. — Bijlage 2
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd
College van 31 mei 2007.

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,

P. SMET

Vu pour être annexé à l’arrêté du Collège réuni du 31 mai 2007.

Les Membres du Collège réuni
compétents pour la Politique de l’Aide aux Personnes,

Mme E. HUYTEBROECK
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Annexe 3. — Bijlage 3

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van het Verenigd
College van 31 mei 2007.

De Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,

P. SMET

Vu pour être annexé à l’arrêté du Collège réuni du 31 mai 2007.

Les Membres du Collège réuni
compétents pour la Politique de l’Aide aux Personnes,

Mme E. HUYTEBROECK
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