
Overwegende dat de sluiting van de voorziening enerzijds tot gevolg heeft dat de voorziening Seniorie Home
’t Neerhof, Nieuwstraat 69, in 9660 Brakel, met 90 wooneenheden, niet meer mag geëxploiteerd worden en dat
anderzijds de opgenomen ouderen zo spoedig mogelijk in goede leefomstandigheden de nodige zorg moeten krijgen;

Overwegende dat een gedwongen verhuizing een ernstige impact heeft op de levenskwaliteit van de getroffen
ouderen, aangezien zij hun vertrouwde woonomgeving moeten verlaten;

Overwegende dat er maatregelen moeten genomen worden om de verdere huisvesting van de bewoners te
realiseren en dat deze maatregelen moeten genomen worden in voorafgaand en permanent overleg met het agentschap
Zorg en Gezondheid en de betrokken ouderen of hun vertegenwoordigers;

Overwegende dat het billijk is voor de bewoners de sluiting van de voorziening voldoende in de tijd te spreiden,
zodat zij de kans krijgen om een volwaardig alternatief te vinden,

Besluit :

Artikel 1. De sluiting van de illegale uitbating als woonzorgcentrum van de aangemelde groep van assistentie-
woningen Seniorie Home ’t Neerhof, Nieuwstraat 69, in 9660 Brakel, uitgebaat door Mevr. Jacqueline Vermassen, als
privépersoon, Ter Walle 6, in 9660 Brakel, wordt bevolen. De sluiting houdt in dat de voorziening niet langer mag
worden uitgebaat.

Art. 2. Deze beslissing tot sluiting heeft uitwerking uiterlijk op 1 december 2016. Deze beperkte periode is
uitsluitend bedoeld om voor de huidige bewoners een door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aanvaarde
oplossing te realiseren.

Art. 3. In de periode tussen de kennisgeving van dit besluit en de uitwerking van dit besluit kunnen onder geen
enkele voorwaarde nieuwe bewoners worden opgenomen.

Art. 4. Ten overstaan van de bewoners kunnen enkel maatregelen genomen worden na voorafgaand en
permanent overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Brussel, 10 juni 2016.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2016/36074]

23 JUNI 2016. — Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het
Departement Landbouw en Visserij

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, artikel 4, vervangen bij de wet van 11 december 1998;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 19, artikel 20, gewijzigd
bij het decreet van 27 april 2007, en artikel 28;

Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, artikel 12, gewijzigd bij
het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,
artikel 4, 10, 13, 14, 15, 19, 20 en 21;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan
personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 5 van het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige
bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, wordt een punt 3° toegevoegd, dat
luidt als volgt:

“3° het sluiten van overeenkomsten.”.

Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “artikel 14 en 22” vervangen door de zinsnede
“artikel 14, 14/1, 14/2, 22, 22/1 en 22/2”.

Art. 3. Artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de secretaris-generaal van 29 maart 2016,
wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 14. De afdelingshoofden hebben delegatie om overheidsopdrachten en raamovereenkomsten te plaatsen tot
een bedrag van maximaal 85.000 euro.
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Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op:

1° het goed te keuren offertebedrag als het gaat om de beslissing tot gunning, plaatsing of niet-plaatsing;

2° de geraamde waarde van de opdracht voor alle voorbereidende beslissingen.”.

Art. 4. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de secretaris-generaal van 15 juli 2015, 3 decem-
ber 2015 en 29 maart 2016, worden een artikel 14/1 en 14/2 ingevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 14/1. De afdelingshoofden hebben delegatie om beslissingen te nemen over de uitvoering van
overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt de delegatie alleen binnen het voorwerp van
de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Art. 14/2. De afdelingshoofden hebben delegatie om opdrachten te plaatsen in het kader van een raamovereen-
komst, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per opdracht van maximaal 85.000 euro.”.

Art. 5. In hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de secretaris-generaal van 15 juli 2015,
3 december 2015 en 29 maart 2016, wordt afdeling 6, die bestaat uit artikel 15, vervangen door wat volgt:

“Afdeling 6. — Delegatie inzake gegevensuitwisselingen

Art. 15. De afdelingshoofden hebben delegatie om beslissingen te nemen:

1° tot openbaarmaking conform het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en de
uitvoeringsbepalingen ervan;

2° over de aanvragen tot hergebruik van overheidsinformatie conform het decreet van 27 april 2007 tot hergebruik
van overheidsinformatie en de uitvoeringsbepalingen ervan;

3° over de aanvragen tot toegang tot eigen persoonsgegevens conform artikel 10 van de wet van 8 decem-
ber 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de
uitvoeringsbepalingen ervan;

4° over de aanvragen tot persoonsgegevens van derden conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het decreet van 18 juli 2008 betref-
fende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en de uitvoeringsbepalingen ervan.

De delegatie, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor het ondertekenen van de machtigingsaanvragen voor de
toegang tot of de mededeling van persoonsgegevens en het sluiten van overeenkomsten met externe verwerkers.”.

Art. 6. Artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de secretaris-generaal van 29 maart 2016,
wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 22. De directeur van het Vlaams betaalorgaan heeft voor het Vlaams betaalorgaan delegatie om
overheidsopdrachten en raamovereenkomsten te plaatsen tot een bedrag van maximaal 85.000 euro.

Voor de toepassing van het eerste lid heeft het grensbedrag betrekking op:

1° het goed te keuren offertebedrag als het gaat om de beslissing tot gunning, plaatsing of niet-plaatsing;

2° de geraamde waarde van de opdracht voor alle voorbereidende beslissingen.”.

Art. 7. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de secretaris-generaal van 15 juli 2015, 3 decem-
ber 2015 en 29 maart 2016, worden een artikel 22/1 en 22/2 ingevoegd, die luiden als volgt:

“Art. 22/1. De directeur van het Vlaams betaalorgaan heeft voor het Vlaams betaalorgaan delegatie om
beslissingen te nemen over de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag geldt
de delegatie alleen binnen het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van
15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Art. 22/2. De directeur van het Vlaams betaalorgaan heeft voor het Vlaams betaalorgaan delegatie om opdrachten
te plaatsen in het kader van een raamovereenkomst, binnen het voorwerp en de bepalingen ervan, tot een bedrag per
opdracht van maximaal 85.000 euro.”.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2016.

Brussel, 23 juni 2016.

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
J. VAN LIEFFERINGE

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2016/36076]
23 JUNI 2016. — Besluit van de directeur van het Vlaams betaalorgaan tot wijziging van diverse bepalingen van het

besluit van de directeur van het Vlaams betaalorgaan van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige
bevoegdheden aan personeelsleden van het Vlaams betaalorgaan

De directeur van het Vlaams betaalorgaan,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor

het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds, artikel 2,
vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, artikel 14;
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