
 

Brussel, donderdag 20 februari 2020

STRIKT VERTROUWELIJK

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PROCES-VERBAAL VAN HET VERENIGD COLLEGE

VAN DONDERDAG 20 FEBRUARI 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 13 februari 2020.
(GGC-RV-0.6905)

Beslissing:
Akkoord.
 

 

Mededeling aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van de
beslissingen van het Verenigd College van 13 februari 2020.
(GGC-RV-0.6906)

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.

 

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag
en benoeming van een lid van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de
Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag – Vervanging meneer
Dumont
(GGC-RV-49.6892)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College beslist om :

De inhoud van deze nota goed te keuren;

Mevrouw VANHELLEPUTTE Sophie te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Beheerraad
voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van bovenvermelde Dienst, als vertegenwoordiger van
een representatieve zorgverstrekkersorganisatie.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

• 
• 
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Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag
en benoeming van een lid van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de
Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag – Vervanging
mevrouw Fleurquin
(GGC-RV-49.6893)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College beslist om :

De inhoud van deze nota goed te keuren;

Mevrouw ROSSIGNOL Els te benoemen tot effectief lid van de Beheerraad voor Gezondheid en
Bijstand aan Personen van bovenvermelde Dienst, als vertegenwoordiger van een representatieve
verzekeringsorganisatie.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.
 

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag
en benoeming van een lid van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de
Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag – Vervanging
mevrouw Van Lierde
(GGC-RV-49.6894)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College beslist om :

De inhoud van deze nota goed te keuren;

Mevrouw CHARRADI Dikra te benoemen tot effectief lid van de Beheerraad voor Gezondheid en
Bijstand aan Personen van bovenvermelde Dienst, als vertegenwoordiger van een representatieve
zorgverstrekkersorganisatie.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

• 
• 

• 
• 
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Recuperatie van rusthuisbedden in portefeuille
(GGC-AM-EV-48.6908)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College,

besluit dat de volgende specifieke vergunningen tot ingebruikneming en exploitatie van bedden
(SVIE) zijn verstreken, in overeenstemming met artikel 7, §2, van de ordonnantie van 24 april
2008: 

 Naam van de beheerder Aantal bedden waarvoor de SVIE is
verstreken

1 bvba Clos Saint-Remi 35 bedden
2 vzw De Kleine Kasteeltjes 20 bedden
3 bvba Résidence Alizé (teruggave van de bedden)  2 bedden
4 OCMW van Sint-Gillis (teruggave van de bedden) 19 bedden
5 nv Clerim 98 bedden
6 OCMW van Evere (teruggave van de bedden)  1 bedden
7 OCMW van Molenbeek  4 bedden
8 Nv Floréal-Vesper 24 bedden
9 bvba AV2L 180 bedden
10 Clos Régina (teruggave van de bedden)  2 bedden

11 OCMW van Sint-Pieters-Woluwe (teruggave van de
bedden) 4 bedden

belast de leden van het Verenigd College bevoegd voor het welzijns- en gezondheidsbeleid met de
uitvoering van deze beslissing;

belast de leidend ambtenaar van Iriscare ermee de beheerders en de directeurs van  de betrokken
rusthuizen kennis te geven van de onderhavige beslissing.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.

• 

• 

• 
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Wijziging van het bedrag vermeld in artikel 110, § 1, 9°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(GGC-AM-EV-49.6907)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

Hecht zijn goedkeuring in eerste lezing aan het ontwerp van besluit van het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van het
bedrag bedoeld in artikel 110, §1, 9°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;

Belast de leden, bevoegd voor Welzijn, dit ontwerp van besluit, ter advies voor te leggen aan de
Raad van State op basis van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State van 12 januari 1973;

Belast de leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn met de uitvoering
van deze beslissing.

Deze beslissing wordt onmiddellijk ter kennis gebracht.
 

Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) –
Personeelsplan 2020
(GGC-BC-SG-14.6890)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

hecht haar goedkeuring aan voorliggende nota;

neemt akte van de uitkomst van het overleg binnen het Basisoverlegcomité van Iriscare tijdens
haar vergaderingen van 22 maart en 11 september 2019 ;

hecht in enige lezing haar goedkeuring aan het besluit van het Verenigd College houdende
vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand
aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-
Hoofdstad ;

vraagt dat de volgende fase van de personeelsbezetting van het personeelsplan waarbij de 28
toegelaten aanwervingen tot maximaal 42 betrekkingen worden overschreden ter voorafgaandelijk
advies wordt voorgelegd aan de commissarissen van het Verenigd College aanwezig op het
Algemeen Beheerscomité ;

belast haar leden bevoegd voor het openbaar ambt met de publicatie van dit besluit in het Belgisch
Staatsblad ;

belast haar leden bevoegd voor het openbaar ambt met de uitvoering van deze beslissingen
dewelke onmiddellijk ter kennis moeten gegeven worden.

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) – toewijzing
van de personeelsleden overgedragen van de Federale Staat (Famifed) naar de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
(GGC-BC-SG-14.6891)

Beslissing:
Akkoord.

Het Verenigd College :

hecht zijn goedkeuring aan de inhoud van voorliggende nota;

neemt akte van het koninklijk besluit van 20 januari 2020 betreffende de overdracht van de
personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;

hecht in enige lezing zijn goedkeuring aan het besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de toewijzing aan de bicommunautaire
Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) van de personeelsleden
die van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie zijn overgedragen krachtens het koninklijk besluit van 20 januari 2020
betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de
Kinderbijslag aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;

belast de leidend ambtenaar en adjunct-leidend ambtenaar met het publiceren van dit besluit 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.

 

De Secretaris,

Eric MERCENIER

 

 

• 
• 

• 

• 

• 
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