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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35624]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

MEISE. — Bij besluit van 23 mei 2013 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ’Schoolomgeving Westrode’ te Meise, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij
besluit van 12 maart 2013, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan bestaande toestand, een grafisch plan en de
stedenbouwkundige voorschriften, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[2013/203759]

12 JUNI 2013. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Besluit van de gedelegeerd bestuurder betreffende de wijziging
van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van 22 augustus 2006 betreffende de delegatie van
bevoegdheden aan de algemeen directeur en de afdelingshoofden

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiek rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 38;

Gelet op de statuten, artikel 35;

Gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden,
artikel 10 en artikel 11;

Gelet op het besluit van 22.08.2006 van de gedelegeerd bestuurder betreffende de delegatie van bevoegdheden aan
de algemeen directeur en de afdelingshoofden, verder genoemd het subdelegatiebesluit;

Overwegende dat voor de delegatie van de potentieelinschatting voor experten dezelfde redenering opgaat als
voor de delegatie van de van de potentieelinschatting voor leidinggevenden;

Gelet op het feit dat het subdelegatiebesluit in artikel 8 de vermelde datum deze is van een delegatiebesluit van
de Raad van Bestuur, dat is opgegeven;

Overwegende dat het om operationele redenen werkzaam is aan het afdelingshoofd Commercieel Beheer de
bevoegdheid wordt gedelegeerd om een huur, een concessie of een zakelijk recht met beperkte financiële weerslag af
te sluiten;

Gelet op alle hogere akten en overwegingen samengelezen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 6, 4o en in artikel 18 § 8 van subdelegatiebesluit worden de woorden ″artikel VI 39, § 4″
vervangen door de woorden ″de artikelen VI 39, § 4 en artikel V 40, § 5″.

Art. 2. In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de cijfers ″12.01.2004″ vervangen door de cijfers en letters
″13 september 2006″.

Art. 3. Aan artikel 16, tweede gedachtestreepje van hetzelfde besluit wordt toegevoegd : ″Het afdelingshoofd
Commercieel Beheer kan evenwel een overeenkomst sluiten die een toekenning van een huur, concessie of zakelijk
recht inhoudt, waarvan de totale inkomst over de duurtijd van de overeenkomst kleiner is dan of gelijk is aan
50.000 euro, waarbij de prijs wordt bepaald overeenkomstig bijlage 1 aan het besluit van de Raad van Bestuur van
13 september 2006 betreffende de delegatie van bevoegdheden.″

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 12 juni 2013.

Willebroek, 12 juni 2013.

Ir. Leo Clinckers,
gedelegeerd bestuurder

42119MONITEUR BELGE — 04.07.2013 — BELGISCH STAATSBLAD


