
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN
Koningsstraat 94

1000 Brussel
BVR van 5 oktober 2007, artikel 6

Huishoudelijk reglement van de Commissie van Deskundigen
Gelet op het artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende vaststelling van

de regels die de behoefte aan nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en financiële normen voor de
schoolgebouwen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding,

Na beraadslaging in de commissie van deskundigen,
Besluit :

Artikel 1. De voorzitter legt de agenda en de datum van de vergadering vast. De uitnodigingen en de vereiste
documenten zullen uiterlijk 5 werkdagen voor de vergadering aan de leden bezorgd worden. De vereiste documenten
zullen uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering aan het secretariaat bezorgd worden.

Art. 2. De onderscheiden administraties dienen hun dossiers in 10 (tien) exemplaren in.
Art. 3. In afwijking op artikel 1 kunnen dossiers bij hoogdringendheid worden ingediend na het verstrijken van

de in dit artikel bedoelde termijn en uiterlijk tot op de vergadering zelf.
De hoogdringendheid moet omstandig worden gemotiveerd. Deze dossiers kunnen slechts worden behandeld

wanneer alle leden het hiermee eens zijn.
Art. 4. Derden kunnen als technicus worden toegelaten tot de vergadering. Zij geven op vraag van de voorzitter

of één van de leden toelichting bij een bepaald dossier. Zij mogen niet deelnemen aan de beraadslaging.
Art. 5. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de dienstdoende voorzitter. Indien deze

ook afwezig is zal de oudste van de aanwezige leden die taak op zich nemen.
Art. 6. Het secretariaat wordt waargenomen door een ambtenaar van de diensten of instellingen van de Vlaamse

Gemeenschap.
Art. 7. Dit huishoudelijk reglement wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.
Brussel, 16 februari 2009.

De secretaris, De voorzitter,
Dominique Vandamme. Bert Verschuere.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 6 maart 2009 houdende goedkeuring van het
huishoudelijke reglement van de commissie van deskundigen.

Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2009/35250]
30 SEPTEMBER 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999

houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria
met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra

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, inzonderheid op artikel 24, § 1 en 2, 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, artikel 4, 2°, gewijzigd bij het besluit van 17 maart 2006,
en art. 3 van bijlage II, gewijzigd bij besluit van 17 maart 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 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;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking
tot de programmatie van de lokale dienstencentra;

Gelet op het advies 45.410/1 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2008, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met
betrekking tot de prograrnmatie van de lokale dienstencentra, gewijzigd bij ministeriële besluiten van 8 juli 1999 en
9 januari 2003, wordt artikel l0bis vervangen door wat volgt :

« Artikel l0bis. Een aanvraag tot erkenning kan slechts voldoen aan de programmatie indien ze het gemotiveerd
advies heeft bekomen van het College van Burgemeester en Schepenen en van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van de gemeente waar het lokaal dienstencentrum wordt ingeplant, over :

1° de mate waarin dit lokaal dienstencentrum past binnen het sociaal beleid van de gemeente en bijdraagt tot de
realisatie ervan;

2° de bereidheid van de initiatiefnemer om zowel bij de oprichting als bij de werking van het lokaal
dienstencentrum nauw samen te werken met het gemeentebestuur en het OCMW.

Indien evenwel de aanvraag betrekking heeft op een lokaal dienstencentrum dat ingeplant wordt in een gemeente
van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dient het advies, bedoeld in het eerste lid, door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie te zijn verleend.
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De initiatiefnemer verbindt er zich toe om bij zijn aanvraag tot erkenning minstens een kopie te voegen van zijn
aanvragen tot adviesverstrekking aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan het OCMW.

Een aanvraag tot erkenning die werd ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, dient
aangevuld te worden met deze documenten, uiterlijk 1 maand na inwerkingtreding van dit besluit.

De initiatiefnemer verbindt er zich eveneens toe zijn aanvraag tot erkenning te vervolledigen na ontvangst van de
gemotiveerde adviezen, zoals bedoeld in het eerste lid.

Een aanvraag tot erkenning kan aan de programmatie voldoen indien de beide adviezen positief gemotiveerd
werden.

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen en/of het OCMW negatief advies verlenen, kan de minister,
mits een voldoende gemotiveerde vraag van de initiatiefnemer, toch oordelen dat de aanvraag tot erkenning kan
voldoen aan de programmatie. In voorkomend geval wordt deze beslissing meegedeeld aan de adviesverlenende
instanties.

Wanneer zes maanden na de aangetekende aanvraag tot adviesverstrekking, nog geen gemotiveerd advies werd
verleend, wordt dit geacht positief te zijn en kan de aanvraag tot erkenning aan de programmatie voldoen. De termijn
van zes maanden gaat in op de datum van de aangetekende verzending van de aanvraag tot advies.

Voor aanvragen tot erkenning van lokale dienstencentra, die werden ingediend vóór de datum van inwerking-
treding van dit besluit en waarbij vóór die datum wel een aanvraag tot adviesverstrekking is gebeurd maar waarvoor
nog geen advies werd verleend door het College van Burgemeester en Schepenen en/of het OCMW, gaat de termijn
van zes maanden in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Indien geen advies werd verkregen binnen de gestelde termijn van zes maanden, meldt de initiatiefnemer dit aan
het Agentschap Zorg en Gezondheid, uiterlijk één maand na het verstrijken ervan.

Een aanvraag tot erkenning die na zeven maanden niet werd aangevuld met hetzij de in het eerste lid bedoelde
gemotiveerde adviezen, hetzij de mededeling dat binnen de voorziene termijn van zes maanden, geen advies werd
verkregen, voldoet niet aan de programmatie.

Deze termijn van zeven maanden gaat in op de datum van de aangetekende verzending van de aanvraag tot
erkenning.

Voor aanvragen tot erkenning van lokale dienstencentra, die werden ingediend vóór de datum van inwerking-
treding van dit besluit, gaat deze termijn van zeven maanden in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Brussel, 30 september 2008.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2009/35204]

Provincie Antwerpen. — Provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan rondweg Baarle te Baarle-Hertog. — Bericht van openbaar onderzoek

Op 19 februari 2009 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan rondweg Baarle te Baarle Hertog + het daarbij horende onteigeningsplan, voorlopig heeft
vastgesteld.

Voor dat ruimtelijk uitvoeringsplan + onteigeningsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf
30 maart 2009 tot en met donderdag 28 mei 2009 liggen de plannen ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, en op het gemeentehuis van Baarle Hertog. U kan de plannen ook, vanaf
de aanvang van het openbaar onderzoek, volledig bekijken via de website www.provant.be, via de link ruimtelijke
ordening, openbare onderzoeken.

Als u bij de plannen adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, wat kan
tot uiterlijk 28 mei 2009. U richt uw brief aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening van Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Deze brief met adviezen, opmerkingen of bezwaren moet u ofwel
aangetekend versturen aan de vermelde commissie, ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven op het provinciehuis van
Antwerpen of op het gemeentehuis van Baarle Hertog. Indien echter de gemeente deze niet binnen de drie werkdagen
na afloop van het openbaar onderzoek aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening heeft bezorgd, kan
hiermee geen rekening worden gehouden volgens artikel 45, § 4, van het decreet van 18 mei 1999.

Houdt er wel rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren voldoende duidelijk moeten zijn en alleen
betrekking kunnen hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan of onteigeningsplan werden
opgenomen.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroend Erfgoed

[2009/35249]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

LONDERZEEL. — Bij besluit van 29 januari 2009 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Malderen-Dorp-Noord te Londerzeel, bestaande uit een toelichtingsnota, een
plan van de bestaande feitelijke toestand, een plan van de bestaande juridische toestand, een grafisch plan en de
stedenbouwkundige voorschriften, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 28 oktober 2008,
goedgekeurd.
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