
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2015/35843]

26 JUNI 2015. — Besluit van de administrateur-generaal tot intrekking van diverse besluiten
betreffende de erkenningskalenders voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 59, gewijzigd op 1 april 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van

beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
artikel 16, eerste lid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, artikel 18, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor
centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en
de erkenning van die centra, artikel 4, eerste, tweede en derde lid;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot bepaling van de erkenningskalender voor
een woonzorgcentrum;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot afwijzing van de erkenningskalender voor
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot bepaling van de erkenningskalender voor
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot bepaling van de erkenningskalender voor
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf;

Overwegende dat de beheersinstanties van verschillende voorzieningen waarvoor in de besluiten van 29 april 2015
een erkenningskalender werd gewijzigd in een later trimester of afgewezen, betwisten dat deze besluiten over
voldoende rechtsgrond beschikken, aangezien het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende het
maximale aantal te erkennen woongelegenheden voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in het kader van de
erkenningskalender slechts in werking is getreden op 7 juni 2015;

Overwegende dat de administrateur-generaal erkent dat de besluiten van 29 april 2015 over onvoldoende
rechtsgrond beschikken,

Besluit :
Enig artikel. De volgende besluiten van de administrateur-generaal worden ingetrokken:
1° het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot bepaling van de erkenningskalender voor een

woonzorgcentrum;
2° het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot afwijzing van de erkenningskalender voor

woonzorgcentra en centra voor kortverblijf;
3° het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot bepaling van de erkenningskalender voor

woonzorgcentra en centra voor kortverblijf;
4° het besluit van de administrateur-generaal van 29 april 2015 tot bepaling van de erkenningskalender voor

woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.
Brussel, 26 juni 2015.

De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
D. DEWOLF

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2015/203059]

19 JUNI 2015. — Agentschap voor Natuur en Bos. — Erkenning van de wildbeheereenheid Tulderheide

Bij besluit van de Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 19 juni 2015 werd de
wildbeheereenheid Tulderheide erkend voor een periode van zes jaar, met ingang van 1 juli 2015.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2015/203058]
12 JUNI 2015. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

’Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo Diest (herneming)’

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2015 wordt bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransport-
leidingen Tessenderlo - Diest wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen :

1o bijlage I bevat het grafisch plan;

2o bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan;

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen :

1o bijlage, IIIa en IIIb, de toelichtingsnota met een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald
de tekstuele toelichting en de kaarten; de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, een lijst van de
voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven, een
overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport;

39424 MONITEUR BELGE — 03.07.2015 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



2o bijlage IV, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscom-
pensatie;

3o bijlage V : het plan-MER met inbegrip van de passende beoordeling en de watertoets en met de bijbehorende
beslissing van de bevoegde dienst MER van LNE;

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

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/203051]
Pouvoirs locaux

BEAUVECHAIN. — Un arrêté ministériel du 3 juin 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Beauvechain, arrêtés en séance du conseil communal en date du 27 avril 2015.

BLEGNY. — Un arrêté ministériel du 1er juin 2015 approuve les comptes annuels pour l’exercice 2014 de la
commune de Blegny, arrêtés en séance du conseil communal en date du 26 mars 2015.

BRAINE-L’ALLEUD. — Un arrêté ministériel du 2 juin 2015 approuve la délibération du 11 mai 2015 par laquelle
le conseil communal de Braine-l’Alleud modifie son règlement redevance du 23 février 2015 sur le stationnement des
véhicules à moteur.

BRAINE-LE-CHATEAU. — Un arrêté ministériel du 1er juin 2015 approuve les comptes annuels pour l’exer-
cice 2014 de la commune de Braine-le-Château, arrêtés en séance du conseil communal en date du 25 mars 2015.

BRAINE-LE-CHATEAU. — Un arrêté ministériel du 2 juin 2015 approuve les modifications budgétaires no 1 de
l’exercice 2015 de la commune de Braine-le-Château, votées en séance du conseil communal en date du 29 avril 2015.

BRAINE-LE-CHATEAU. — Un arrêté ministériel du 2 juin 2015 approuve la délibération du 29 avril 2015 par
laquelle le conseil communal de Braine-le-Château décide de modifier le cadre du personnel communal par la
transformation d’un poste administratif D contractuel en un poste administratif D contractuel subventionné (APE).

BRAINE-LE-COMTE. — Un arrêté ministériel du 1er juin 2015 approuve la délibération du 27 avril 2015 par
laquelle le conseil communal de Braine-le-Comte établit, pour les exercices 2015 à 2019, une taxe sur les panneaux
d’affichage.

COMBLAIN-AU-PONT. — Un arrêté ministériel du 1er juin 2015 approuve la délibération du 30 avril 2015 par
laquelle le conseil communal de Comblain-au-Pont établit, à partir du 1er mai 2015 et pour une durée indéterminée, une
redevance portant fixation des tarifs des temps d’accueil et confirmation des périodes d’ouvertures des trois
implantations de la Carambole.

COMBLAIN-AU-PONT. — Un arrêté ministériel du 1er juin 2015 approuve les délibérations du 30 avril 2015 par
lesquelles le conseil communal de Comblain-au-Pont établit les règlements suivants :

* pour les exercices 2016 à 2020 :
- taxe sur la force motrice;
- taxe de répartition sur les carrières;
- taxe de séjour;
- redevance pour l’occupation du domaine public par les loges mobiles;
- redevance sur les demandes d’autorisation d’exploitation d’établissement soumis au régime de permis

d’environnement ou de déclaration;
- redevance sur les demandes de permis d’urbanisme, le certificat d’urbanisme, sur les délivrances de permis de

lotir et de permis de location et sur les déclarations urbanistiques;
- redevance sur les droits d’emplacement sur les marchés;
- redevance sur les exhumations;
* dès son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2020 :
- redevance sur la délivrance de renseignements administratifs.
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