
 

Brussel, donderdag 12 maart 2020

STRIKT VERTROUWELIJK

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PROCES-VERBAAL VAN HET VERENIGD COLLEGE

VAN DONDERDAG 12 MAART 2020

Waren aanwezig :
 
De heer Rudi VERVOORT
Voorzitter van het Verenigd College bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College
 
De heer Alain MARON
Lid van het Verenigd College bevoegd voor het gezondheidsbeleid en het beleid inzake Bijstand aan personen
 
Mevrouw Elke VAN DEN BRANDT
Lid van het Verenigd College bevoegd voor het gezondheidsbeleid en het beleid inzake bijstand aan personen
 
De heer Bernard CLERFAYT
Lid van het Verenigd College bevoegd voor de gezinsbijslagen, financiën, begroting, externe betrekkingen en filmgoedkeuring
 
De heer Sven GATZ
Lid van het Verenigd College bevoegd voor de gezinsbijslagen, financiën, begroting, externe betrekkingen en filmgoedkeuring
 
De heer Eric MERCENIER
Kabinetschef van de Voorzitter van het Verenigd College
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Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 05 maart 2020.
(GGC-RV-0.6933)

Beslissing:
Akkoord.
 

 

Mededeling aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van de
beslissingen van het Verenigd College van 05 maart 2020.
(GGC-RV-0.6934)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College neemt akte van de beslissingen die aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn meegedeeld.
 
Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

 

Goedkeuring van de nieuwe leden van het wetenschappelijk comité door het Verenigd College in het kader
van de opvolging van het project: “Opzetten van een geïntegreerd model van gezondheid en bijstand aan
personen met het oog op de bevordering van het zelfstandig blijven wonen van ouderen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest”
(GGC-AM-EV-48.6931)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

hecht haar goedkeuring aan de nieuwe samenstelling van het wetenschappelijk comité in het kader
van de opvolging van het project: “Opzetten van een geïntegreerd model van gezondheid en bijstand
aan personen met het oog op het zelfstandig blijven wonen van ouderen te bevorderen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”;

delegeert de goedkeuring van toekomstige wijzigingen van de samenstelling van het
wetenschappelijk Comité in naam van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie aan de Leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en
Welzijn.

Het Verenigd College belast de Leden, bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, met de opvolging van deze
beslissingen, die onmiddellijk bekendgemaakt worden.

• 

• 
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Voorontwerp van ordonnantie betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
(GGC-AM-EV-48.6932)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Keurt, in eerste lezing, het voorontwerp van ordonnantie betreffende de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden goed;

Belast de leden, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, dit voorontwerp van ordonnantie, ter
advies voor te leggen aan de Raad van State op basis van art.84, § 1, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973, meegedeeld binnen dertig dagen.

Het Verenigd College, belast de leden, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, met de opvolging van deze
beslissingen, die onmiddellijk bekendgemaakt worden.

 

Aanduiding van een advocaat ter verdediging van de GGC in het kader van een beroep tot vernietiging bij
de Raad van State van een beslissing van het Verenigd College tot benoeming van een directeur
diensthoofd A4 mandataris bij Iriscare
(GGC-SG-BC-49.6930)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Duidt het advocatenkantoor Xirius (Leurquin en partners) aan om de GGC te verdedigen in het
kader van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State van een beslissing van het Verenigd
College tot benoeming van een directeur diensthoofd A4 mandataris bij Iriscare, dit op basis van de
goede kennis van het onderwerp uit een voorgaande beroepsprocedure waarin het kantoor Xirius
werd aangeduid door het VC op 21 maart 2019.

Delegeert aan de leidend ambtenaar van de DVC de bevoegdheid om de stappen verbonden met
deze aanduiding uit te voeren.

Het Verenigd College belast de leden, bevoegd voor het Openbaar Ambt, met de opvolging van deze
beslissingen, die onmiddellijk bekendgemaakt worden.

 

De Secretaris,

Eric MERCENIER
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