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GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2008/202279]

Binnenlands Bestuur. — Autonoom gemeentebedrijf. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 6 mei 2008 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering zijn goedkeuring aan de beslissing van de raad van bestuur van 18 december 2007 houdende wijziging
van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Keerbergen.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2008/202278]

Binnenlands Bestuur. — Opdrachthoudende vereniging. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 28 mei 2008 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering zijn goedkeuring aan de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging IVEBIC Hemiksem-Schelle,
in haar statuten heeft aangebracht op de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2008/202277]

Binnenlands Bestuur. — Vereniging hoofdstuk XII O.C.M.W.-wet. — Rechtvaardiging

Bij besluit van 21 februari 2008 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering, wordt het besluit van de raad van beheer van de autonome verzorgingsinstelling AZ Vesalius, van
16 januari 2008, ter handhaving van de beslissing van 19 september 2007 van de raad van beheer houdende de gunning
van een draadloos netwerk en telefonie, aanvaard.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2008/202273]

12 JUNI 2008. — Ministerieel besluit tot bepaling van de tewerkstellingsprogramma’s die specifiek gericht
zijn op werken in de kinderopvang en waarvoor een premie voor gesubsidieerde contractuelen
verkregen wordt

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op de programmawet van 30 december 1988; het laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 22 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, inzonderheid op artikel 25ter, ingevoegd bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 29 februari 2008;

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,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;
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Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de maatregelen die genomen zijn opdat specifieke tewerkstellingsmaatregelen in de

kinderopvang effect zouden hebben, dringend uitgevoerd moeten worden,

Besluit :

Artikel 1. Voor de volgende tewerkstellingsprogramma’s die gericht zijn op werken in de kinderopvang, wordt
een premie voor gesubsidieerde contractuelen verkregen, die verrekend moet worden met de subsidie, vermeld in
artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende erkenning en subsidiëring van
kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders :

1o het programma betreffende gesubsidieerde contractuelen bij andere werkgevers dan plaatselijke besturen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingevolge de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende tewerkstelling en kinderopvang;

2o het programma betreffende gesubsidieerde contractuelen bij plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en ingevolge de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over de verdeling van gesubsidieerde
contractuelen onder diverse sectoren, voor zover ze betrekking hebben op de creatie van extra plaatsen in
kinderdagverblijven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 november 2007.

Brussel, 12 juni 2008.

S. VANACKERE

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2008/202267]

18 JUNI 2008. — Besluit van de administrateur-generaal houdende delegatie van sommige bevoegdheden
inzake zorg en gezondheid aan de afdelingshoofden van het agentschap Zorg en Gezondheid

De administrateur-generaal van het agentschap Zorg en Gezondheid,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2001;

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 7 mei 2004, 26 juni 2005,
25 november 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005,
23 juni 2006, 22 december 2006 en 27 april 2007;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het ″Vlaams Zorgfonds″ tot een intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van
de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten van 24 juni 2005 en 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, het laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 23 november 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 april 1999,
20 juli 2000, 22 april 2002, 17 december 2002 en 18 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de
machtiging en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering,
het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″Zorg en Gezondheid″, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005, 31 maart 2006
en 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende regeling van het beheer en de werking van
het Vlaams Zorgfonds;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 14 juli 2006 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake zorg en gezondheid aan de afdelingshoofden van het agentschap Zorg en Gezondheid;

33451BELGISCH STAATSBLAD — 01.07.2008 — MONITEUR BELGE


