
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2013/203970]
21 DECEMBER 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2010

houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de GDI-raad

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen
en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, artikel 3;

Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de samenstelling en de werking van de

stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GDI-raad, artikelen 5, 6 en 7;
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 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;
Gelet op de voordrachten van Agoria voor de vertegenwoordiging van de geo-ICT-sector, gedaan op

30 november 2009;
Gelet op de voordrachten van de GRB-raad voor de vertegenwoordiging van de kabel -en leidingnetbeheerders,

gedaan op 4 januari 2009;
Gelet op de voordrachten van de Belgische Unie van landmeters-experten en de Nationale Vereniging van

landmeters-experten voor de vertegenwoording van de landmeters, gedaan op 26 november 2009;
Gelet op de voordrachten van FLAGIS vzw voor de vertegenwoordiging van het verenigingsleven, gedaan op

6 november 2009;
Gelet op de voordrachten van de Milieu -en Natuurraad van Vlaanderen, gedaan op 22 maart 2010;
Gelet op de voordrachten van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, gedaan op 24 november 2009;
Gelet op de voordrachten van de Sociaal -Economische Raad voor Vlaanderen, gedaan op 26 november 2009;
Gelet op de voordrachten van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, gedaan op

24 november 2009;
Gelet op de voordrachten van de Strategische Adviesraad Wonen, gedaan op 19 november 2009;
Gelet op de voordrachten van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, gedaan op 27 november 2009;
Overwegende het vertrek van dhr. Hans Tindemans, plaatsvervangend lid namens de Mobiliteitsraad van

Vlaanderen;

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2.6o van het ministerieel besluit van 2 april 2010 houdende de benoeming van de voorzitter
en de leden van de GDI-raad wordt de naam ″Hans Tindemans″ vervangen door de naam ″Frank Van Thillo″.

Brussel, 21 december 2012

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

[2013/203959]

12 JUNI 2013. — Waterwegen en Zeekanaal NV. — Extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. — 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 afdelings-
hoofden

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 augustus 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;
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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

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2013/204021]
Aménagement du territoire

MOUSCRON. — Un arrêté ministériel du 20 juin 2013 renouvelle la Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Mouscron dont la composition est contenue dans la délibération du
conseil communal du 29 avril 2013.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Mouscron.

MOUSCRON. — Un arrêté ministériel du 20 juin 2013 approuve le règlement d’ordre intérieur de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité tel que contenu dans la délibération du conseil
communal du 29 avril 2013.

Ledit règlement peut être consulté auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Mouscron.

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2013/204021]
Ruimtelijke Ordening

MOESKROEN. — Bij ministerieel besluit van 20 juni 2013 wordt de Gemeentelijke adviescommissie voor
ruimtelijke ordening en mobiliteit van Moeskroen verlengd waarvan de samenstelling in de beraadslagingen van de
gemeenteraad van Moeskroen van 29 april 2013 vervat is.

De lijst van de leden ligt ter inzage bij het ″DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,
Direction de l’Aménagement local″, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, en bij het gemeentebestuur van en te
Moeskroen.

MOESKROEN. — Bij ministerieel besluit van 20 juni 2013 wordt het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke
adviescommissie voor ruimtelijke ordening van Moeskroen goedgekeurd, zoals aangenomen bij de beraadslaging van
de gemeenteraad van 29 april 2013.

Het reglement ligt ter inzage bij de DGO4, ″Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,
Direction de l’Aménagement local″ (Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Directie Plaatselijke
Inrichting), rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, en bij het gemeentebestuur van en te Moeskroen.
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