
2o de SVR-2005 bevolkingsprojecties : de SVR-2005 bevolkingsprojecties per gemeente voor de periode 2004-2025,
die werden uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, thans Studiedienst van de Vlaamse Regering;

3o de Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 : de bevolkingsvooruitzichten 2000-2050 van het Nationaal Instituut
voor de Statistiek en het Federaal Planbureau.

Art. 2. Voor het Nederlandse taalgebied worden de resultaten voor de afzonderlijke kalenderjaren 2011 tot en
met 2015 van de SVR-2005 bevolkingsprojecties vastgelegd voor de toepassing van de programmacijfers voor
gezinszorg, vermeld in artikel 2 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009.

Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 30 % van de resultaten voor de afzonderlijk kalender-
jaren 2011 tot en met 2015 van de bevolkingsprojectie, zoals vervat in de Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060,
vastgelegd voor de toepassing van de programmacijfers voor gezinszorg, vermeld in het eerste lid.

Art. 3. Voor het Nederlandse taalgebied worden de resultaten voor de afzonderlijke kalenderjaren 2015 tot en
met 2019 van de SVR-2005 bevolkingsprojecties vastgelegd voor de toepassing van de programmacijfers voor de
diensten voor oppashulp, vermeld in artikel 3 van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009.

Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 30 % van de resultaten voor de afzonderlijk kalender-
jaren 2015 tot en met 2019 van de bevolkingsprojectie, zoals vervat in de Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060,
vastgelegd voor de toepassing van de programmacijfers voor de diensten voor oppashulp, vermeld in het eerste lid.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 26 januari 2010.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2010/200561]

26 JANUARI 2010. — Ministerieel besluit houdende de vastlegging van bevolkingsprojecties
voor de toepassing van de programmacijfers voor de lokale en regionale dienstencentra

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 58, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkennings-
voorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers,
bijlagen VI en VII;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 4 december 2009;

Overwegende dat het aantal Nederlandstalige inwoners van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad geschat
wordt op 30 % van de totale bevolking van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1o het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 : het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009
betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

2o de SVR-2005 bevolkingsprojecties : de SVR-2005 bevolkingsprojecties per gemeente voor de periode 2004-2025,
die werden uitgevoerd door het toenmalige Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, thans Studiedienst van de Vlaamse Regering;

3o de Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 : de bevolkingsvooruitzichten 2000-2050 van het Nationaal Instituut
voor de Statistiek en het Federaal Planbureau.

Art. 2. Voor het Nederlandse taalgebied worden de resultaten van de bevolkingsprojectie voor de afzonderlijke
kalenderjaren 2015 tot en met 2019 van de SVR-2005 bevolkingsprojecties vastgelegd voor de toepassing van de
programmacijfers voor :

1o de lokale dienstencentra, vermeld in artikel 3 van bijlage VI bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009;

2o de regionale dienstencentra, vermeld in artikel 3 van bijlage VII bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009.
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Art. 3. Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 30 % van de resultaten van de bevolkingsprojectie
voor de afzonderlijk kalenderjaren 2015 tot en met 2019, zoals vervat in de Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060,
vastgelegd voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in artikel 2 van dit besluit.

Van de aldus berekende programmaruimte van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 70 % toegewezen
aan de volgende drie zones van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad :

1o de zone Noord-Oost met de gemeenten Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node, Haren, de zogenaamde
scharnierzone Neder-Over-Heembeek, en de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek;

2o de zone Noord-West met de gemeenten Sint-Agatha-Berchem/Ganshoren, Jette, Laken en met als uitbreiding de
gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek;

3o de zone Zuid-West met de gemeente Anderlecht.

De overige 30 % van de aldus berekende programmaruimte van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt
toegewezen aan de overige gemeenten van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Brussel, 26 januari 2010.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2010/200526]
22 DECEMBER 2009. — Besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

tot wijziging van artikelen 2, 9, 11 en 18 van het besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van 26 mei 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan
personeelsleden van het departement

De secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

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

Gelet op het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet
van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikelen 14, 19 en 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 tot regeling van de algemene leiding, de werking,
het beheer en de vertegenwoordiging van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden,
artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van
26 mei 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het departement;

Overwegende dat het voornoemde besluit van de secretaris-generaal van 26 mei 2006 in overeenstemming moet
worden gebracht met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries en met de
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 tot regeling van de algemene leiding, de werking,
het beheer en de vertegenwoordiging van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;

Overwegende dat, voor een doeltreffende en efficiënte vervulling van de taken van het Kenniscentrum Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, de subdelegatie moet aangepast worden,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 2 van het besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin van 26 mei 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het
departement wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

″De delegatieregeling die geldt voor alle afdelingshoofden, vermeld in hoofdstuk I, II, IV, V en VI, geldt ook voor
het personeelslid, houder van een managementfunctie van N-1 niveau, die belast is met de dagelijkse leiding van het
Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.″.

Art. 2. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 3. In artikel 11, § 3, 2o, b), van hetzelfde besluit wordt het percentage ″25 %″ vervangen door het
percentage ″15 %″.

Art. 4. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 18. Het afdelingshoofd van de afdeling VIPA wordt gemachtigd om het dagelijkse en financiële beheer van
het VIPA te voeren.

Onder het dagelijkse en financiële beheer, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan :

1o het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, de nota’s, de ambtsberichten en de documenten met
betrekking tot het VIPA;

2o het ontvangen van de gewone en de aangetekende zendingen, inclusief de dagvaardingen, betekend aan het
VIPA;

3o het eensluidend verklaren van uittreksels en afschriften van documenten;

4o het nemen van alle noodzakelijke stappen bij de afhandeling van de dossiers die ingediend werden om een
investeringssubsidie, een gebruikstoelage of een investeringswaarborg te krijgen of te behouden, en bij de afhandeling
van de dossiers die betrekking hebben op de verplichtingen van de initiatiefnemer of de verplichtingen van de
financier. Daaronder zijn onder meer begrepen : het ontvangen, nazien, doorsturen en de voortgangsbewaking van de
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