
Art. 2. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden ″artikelen 12 tot en met 14″ vervangen door de
woorden ″hoofdstuk IV″.

Art. 3. In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden ″algemeen directeur en de leidinggevende″
vervangen door het woord ″leidinggevenden″.

Art. 4. In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden ″algemeen directeur″ vervangen door de woorden
″leidinggevende belast met de leiding van de entiteit Managementondersteunende Diensten″.

Art. 5. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden ″de algemeen directeur en de leidinggevende″
vervangen door de woorden ″de leidinggevenden″.

Art. 6. In artikel 8 worden de woorden ″de algemeen directeur en″ geschrapt.
Art. 8. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden ″algemeen directeur″ vervangen door de woorden

″leidinggevende belast met de leiding van de entiteit Managementondersteunende Diensten″.
Art. 9. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden ″de algemeen directeur en de leidinggevende″

vervangen door de woorden ″de leidinggevenden″.
Art. 10. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden ″algemeen directeur″ vervangen door de woorden

″leidinggevende belast met de leiding van de entiteit Managementondersteunende Diensten″.
Art. 11. In hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt een artikel 11/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
″Art. 11/1. De leidinggevende van een subentiteit heeft delegatie om overheidsopdrachten te gunnen tot een bedrag

van 5.500 euro en om de beslissingen te nemen inzake de uitvoering van deze overheidsopdrachten. Deze delegatie
geldt voor de kredieten en middelen die onder het beheer van de betrokken entiteit ressorteren en kan gebruikt worden
voor onder meer studiedagen of publicaties.″

Art. 12. In artikelen 12, 13 en 15 van hetzelfde besluit worden de woorden ″algemeen directeur″ vervangen door
de woorden ″leidinggevende belast met de leiding van de entiteit Managementondersteunende Diensten″.

Art. 13. In artikelen 16 en 17 van hetzelfde besluit worden de woorden ″algemeen directeur en de leidinggevende″
vervangen door het woord ″leidinggevenden″.

Art. 14. Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
Art. 19. ″De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de

waarneming van de functie van leidinggevende van een subentiteit belast is of de leidinggevende van een subentiteit
vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het
betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en handtekening, de formule ″voor het afdelingshoofd,
afwezig″.

In artikelen 21, 22 en 23, eerste en vijfde lid van hetzelfde besluit worden de woorden ″algemeen directeur en de
leidinggevende″ vervangen door het woord ″leidinggevenden″.

Art. 15. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2012.

Brussel, 26 oktober 2012,

De secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming,
M. SCHEYS

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2012/36180]

6 JULI 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012
houdende vaststelling van de ondersteuningsvelden

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 12, eerste lid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering
van 23 juli 1993, 23 juli 1998 en 18 juli 2008;

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, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 december 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om de tabel 2 Ondersteuningsvelden voor volwassen met een
handicap aan te passen. In de ondersteuningsvorm Beschermd wonen/DIO/Geïnt.wonen moet geïntegreerd wonen
worden geschrapt omdat volgens de regelgeving van toepassing op geïntegreerde woonprojecten deze projecten zich
richten tot personen die beschikken over een beslissing inzake tenlasteneming van bijstand van het agentschap die
toegang geeft tot een tehuis niet werkenden type bezigheid of tehuis niet-werkenden type nursing. Een beslissing die
toegang geeft tot beschermd wonen volstaat niet,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende vaststelling van de
ondersteuningsvelden wordt tabel 2 Ondersteuningsvelden voor volwassenen met een handicap vervangen door wat
volgt :

« 2. Ondersteuningsvelden voor volwassenen met een handicap

Ondersteuningsvelden (Z2, Z7, Z12, Z40, Z51, Z61, Z66, Z71, Z76, Z79, Z80, Z85)

Ondersteuningsvormen Z2 Z7 Z12 Z40 Z51 Z61 Z66 Z71 Z76 Z79 Z80 Z85

Tehuis niet-werkenden (nursing) X

Tehuis niet-werkenden (bezigheid) X X

Zelfstandig wonen
(enkel voor motorische handicap)

X X X

Dagcentrum X X X X

Tehuis werkenden X X X X X

Beschermd wonen/DIO X X X X X X

Pleeggezin (niet-WOP) X X X X X X X

Begeleid wonen X X X X X X X X

WOP X X X X X X X X x

Kortverblijf X X X X X X X X X X

Thuisbegeleiding X X X X X X X X X X X

Logeerfunctie X X X X X X X X X X X X
»

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 juli 2012.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2012/206545]

Provincie Vlaams-Brabant : ″PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen″
Bij besluit van 5 november 2012 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening

en Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ″Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen″ van de
provincie Vlaams-Brabant.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2012/206550]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Bij besluit van 18 oktober 2012 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Proostdijkstraat voor de stad Veurne, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Veurne in
zitting van 23 augustus 2012, goedgekeurd.

Bij besluit van 18 oktober 2012 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Burgweg voor de stad Veurne, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Veurne in zitting
van 23 augustus 2012, goedgekeurd.

Bij besluit van 11 oktober 2012 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ’t Fort voor de gemeente Beernem, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Beernem in
zitting van 3 juli 2012, goedgekeurd.
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