
VLAAMSE OVERHEID

[2013/207033]

29 NOVEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 juli 2012 betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische
begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerkingsverband Netgebonden
Pedagogische Begeleidingsdiensten, wat betreft het vaststellen van het maximum aantal dagen waarvoor een
dagvergoeding kan worden toegekend

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 30, tweede lid, ingevoegd bij
het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende de commissie voor de evaluatie van de
werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerkings-
verband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 oktober 2013;

Gelet op advies 54.349/1 van de Raad van State, gegeven op 14 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende de commissie voor
de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het
Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten wordt het getal ″41″ vervangen door het
getal ″50″.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 november 2013.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2013/207033]

29 NOVEMBRE 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
13 juillet 2012 relatif à la commission d’évaluation du fonctionnement des services d’encadrement
pédagogique, des cellules permanentes d’appui et du ″Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische
Begeleidingsdiensten″, pour ce qui est de la fixation du nombre maximum d’indemnités journalières

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l’enseignement, notamment l’article 30, deuxième alinéa, inséré
par le décret du 21 décembre 2012;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la commission d’évaluation du fonctionnement
des services d’encadrement pédagogique, des cellules permanentes d’appui et du ″Samenwerkingsverband Netgebon-
den Pedagogische Begeleidingsdiensten″;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 octobre 2013;

Vu l’avis 54.349/1 du Conseil d’Etat, rendu le 14 novembre 2013;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires
bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la commission
d’évaluation du fonctionnement des services d’encadrement pédagogique, des cellules permanentes d’appui et du
″Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten″, le nombre ″41″ est remplacé par le
nombre ″50″.
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Art. 2. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/36214]

29 NOVEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma
Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 12,
vervangen bij het decreet van 19 mei 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van
landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 1996 houdende
nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 7 maart 2008, 10 oktober 2008, 29 mei 2009, 4 december 2009, 10 juni 2011 en 11 januari 2013;

Gelet op het advies van de Commissie voor Landinrichting, gegeven op 7 februari 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 september 2013;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 14 september 2007 het planprogramma Brugse Veldzone, deel
Veldgebied Brugge, heeft goedgekeurd;

Overwegende dat het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge, onder meer het inrichtingspro-
ject landinrichting Bulskampveld omvat;

Overwegende dat bij de goedkeuring van het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge, door de
Vlaamse Regering op 14 september 2007 de landinrichtingssubsidie voor de uitvoering van het planprogramma Brugse
Veldzone, deel Veldgebied Brugge, werd geraamd op 16,4 miljoen euro, waarvan indicatief 4,0 miljoen euro voor het
inrichtingsproject landinrichting Bulskampveld;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 17 december 2010 heeft beslist dat de landinrichtingssubsidie voor de
uitvoering van het planprogramma Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge, maximaal 13,9 miljoen euro zal
bedragen, waarvan indicatief 3,25 miljoen euro voor het inrichtingsproject landinrichting Bulskampveld;

Overwegende dat het aangewezen is om de perimeter van het inrichtingsproject landinrichting Bulskampveld uit
te breiden zoals aangeduid op de kaart die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, zodat de perimeter samenvalt met die
van het landschapspark Bulskampveld;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De perimeter van het inrichtingsproject landinrichting Bulskampveld van het planprogramma Brugse
Veldzone, deel Veldgebied Brugge, wordt aangepast zoals aangeduid op de kaart “Wijziging van de perimeter van het
inrichtingsproject landinrichting Bulskampveld”, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 29 november 2013.

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

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
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