
 

Brussel, donderdag 19 maart 2020

STRIKT VERTROUWELIJK

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PROCES-VERBAAL VAN HET VERENIGD COLLEGE

VAN DONDERDAG 19 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 de Verslagen van de vergaderingen van 12 en 18 maart 2020.
(GGC-RV-0.6946)

Beslissing:
Akkoord.
 

 

Mededeling aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van de
beslissingen van het Verenigd College van 12 en 18 maart 2020.
(GGC-RV-0.6947)

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.

 
 

Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
houdende ontslag en benoeming van een plaats-vervanger van het Algemeen Beheerscomité van de
Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag - Vervanging
mevrouw Van Kets
(GGC-RV-49.6935)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College beslist om :

de inhoud van deze nota goed te keuren;

Mevrouw Baeyens Ann te benoemen tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Beheerscomité
van bovenvermelde Dienst, als vertegenwoordiger van een representatieve verzekeringsinstelling.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht

• 
• 
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Lancering van een overheidsopdracht met nummer 2020/D/01 voor de uitvoering van diensten met
betrekking tot juridische bijstand aan het gezondheidsbeleid en aan instellingen voor zorg en bijstand aan
personen
(GGC-AM-EV-48.6942)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

hecht zijn goedkeuring aan het besteknummer 2020/D/01 van de overheidsopdracht om diensten
te verlenen met betrekking tot juridische bijstand aan het gezondheidsbeleid en aan instellingen voor
zorg en bijstand aan personen

gelast de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd
College de overheidsopdracht te lanceren, te gunnen en uit te voeren;

hecht zijn goedkeuring aan het voorwerp van de uitgave die voortvloeit uit de overheidsopdracht
waarvan sprake is

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

 
 

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van
een subsidie aan het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe voor de versterking van zijn personeel
verbonden met de aanwezigheid van een centrum voor onthaal en noodopvang op zijn gebied voor het jaar
2019-2020
(GGC-AM-EV-49.6943)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Keurt de toekenning van een subsidie van 50 000,00 EUR aan het OCMW van Sint-Lambrechts-
Woluwe goed voor de versterking van zijn personeel verbonden met de aanwezigheid van een
centrum voor onthaal en noodopvang op zijn gebied voor het jaar 2019-2020. Deze subsidie zal
worden ingeschreven op de basisallocatie 04.001.42.01.4540 « Toelagen aan openbare instellingen
voor sociale initiatieven » van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het jaar 2020.

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

• 

• 

• 

• 
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Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van
een subsidie aan het OCMW van Brussel voor de versterking van zijn personeel verbonden met de
aanwezigheid van een centrum voor onthaal en noodopvang op zijn gebied voor het jaar 2019-2020
(GGC-AM-EV-49.6944)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Keurt de toekenning in 2019 van een subsidie van 50 000,00 EUR aan het OCMW van Brussel
goed voor de versterking van zijn personeel verbonden met de aanwezigheid van een centrum voor
onthaal en noodopvang op zijn gebied voor het jaar 2019-2020. Deze subsidie zal worden
ingeschreven op de basisallocatie04.001.42.01.4540 « Toelagen aan openbare instellingen voor
sociale initiatieven » van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het jaar 2020.

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

 
 

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot toekenning van
een subsidie aan het OCMW van Anderlecht voor de versterking van zijn personeel verbonden met de
aanwezigheid van een centrum voor onthaal en noodopvang op zijn gebied voor het jaar 2020
(GGC-AM-EV-49.6945)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Keurt de toekenning van een subsidie van 50 000,00 EUR aan het OCMW van Anderlecht goed
voor de versterking van zijn personeel verbonden met de aanwezigheid van een centrum voor
onthaal en noodopvang op zijn gebied voor het jaar 2020. Deze subsidie zal worden ingeschreven
op de basisallocatie 04.001.42.01.4540 « Toelagen aan openbare instellingen voor sociale
initiatieven » van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het jaar 2020.

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

• 

• 
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Diensten van het Verenigd College (DVC) – Bevordering tot een betrekking van directeur A3
(GGC-BC-SG-14.6936)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

neemt akte van de unanieme beslissingen van de Directieraad van 3 december 2019 waarbij de
twee kandidaten geschikt worden bevonden voor de functie en als volgt worden gerangschikt :

1ste  plaats : Mevrouw Muriel Quinet ;

2de plaats: Mevrouw Sabine Vanbuggenhout.

bevordert Mevrouw Muriel Quinet tot de graad van “Directeur Coördinatie en Strategie Iriscare”
in het Franstalig kader ;

beslist dat deze bevordering in werking treedt op 1 december 2018;

belast de leidende ambtenaren van de Diensten van het Verenigd College met de bekendmaking
van deze beslissingen aan de betrokkenen en met de publicatie van het bevorderingsbesluit bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad ;

belast de leden bevoegd voor het Openbaar Ambt met de uitvoering van deze beslissingen
dewelke onmiddellijk ter kennis moeten worden gegeven.

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
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Dienst van algemeen economisch belang (DAEB) - Uitwerking van het verslag 2020 door de besturen en
de instellingen van openbaar nut
(GGC-BC-SG-17.6948)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

geeft aan Diensten van het Verenigd College en Iriscare:

de analyse te actualiseren van de diensten die als DAEB kunnen worden geïdentificeerd,
waarbij ze rekening moeten houden met de overdracht van bevoegdheden als gevolg van de
6de Staatshervorming;

contact op te nemen met alle entiteiten die onder hun toezicht vallen, zodat zij op alle
niveaus, kunnen vaststellen welke diensten onder de diensten van algemeen economisch
belang vallen;

in voorkomend geval de vragenlijst betreffende de DAEB 2020 in te vullen
overeenkomstig het voorziene model en aan de coördinatoren bij Brussels International hun
eventuele bijdragen te bezorgen tegen 15 mei 2020.

belast de leden bevoegd voor de Begroting en de Externe Betrekkingen met de uitvoering van
deze beslissing.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.
 

Bekrachtiging door het Verenigd College van ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan het
Verenigd College in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, dat de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van dinsdag 19 maart 2020
aangenomen heeft. (Toegevoegd tijdens de zitting)
(GGC-RV-25.6960)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

bekrachtigt de ordonnantie om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College in het
kader van de gezondheidscrisis Covid-19, dat de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in haar vergadering van dinsdag 19 maart 2020
aangenomen heeft, en kondigt dit af.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

De Secretaris,

Eric MERCENIER

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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