MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

19 JULI 2001. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
27 april 1995 houdende oprichting van diensten van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel-Hoofdstad met afzonderlijk beheer

De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij Verenigd College, bekrachtigen hetgeen
volgt :
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid ais bedoeld in artikel 135 van de
Grondwet.
Art. 2. In artikel 2 van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende oprichting van diensten
van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van BrusselHoofdstad met <afzonderlijk> <beheer>, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het 1° wordt vervangen als volgt : "1° de Dienst voor geestelijke gezondheidszorg van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, genoemd "Rivage - den Zaet";"
2° het 2° wordt opgeheven;
3° het 3° wordt vervangen ais volgt : "2° het <Observatorium> voor Gezondheid en Welzijn".
Art. 3. Artikel 3 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
« Art. 3. De in artikel 2, 1° bedoelde dienst oefent de opdrachten uit bepaald in Titel 2,
Hoofdstuk I van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring
van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg. »
Art. 4. Het artikel 4 van voornoemde ordonnantie wordt opgeheven.
Art. 5. Artikel 5 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
« Art. 5. De in artikel 2, 2°, bedoelde dienst heeft als opdracht de noodzakelijke inforrnatie
voor de uitwerking van een gecoördineerd beleid zawel inzake gezondheid als inzake welzijn
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzamelen, te verwerken en te
verspreiden.
Deze opdracht omvat inzonderheid de volgende aspecten :
1° de sociaal-sanitaire en sociaal-economische karakteristieken van voornoemd grondgebied
in het licht stellen;
2° de nuttige informaties verzamelen, verwerken en verspreiden;
3° een balans opmaken van de bestaande gegevens en de specifieke enquêtes die reeds in
samenwerking met de documentatiediensten werden verwezenlijkt;
4° bijdragen tot de evaluatie van het beleid inzake preventie en inzake gezondheidsopvoeding;
5° thematische studies verwezenlijken teneinde de acties gevoerd in een welbepaalde
gezondheids- of welzijnssector te kunnen evalueren en oriënteren;
6° op verzoek van het Verenigd College of op eigen initiatief, elk advies of elk voorstel
formulerez over ai de aangelegenheden die op de sociaal -sanitaire en sociaal - economische
problematiek betrekking hebben;
7° de coördinatie bevorderen v an de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de
verschillende gezondheids- of welzijnsinstanties en actoren op het terrein gevoerde acties;
8° het opmaken van het jaarlijks verslag over de armoede zoals bedoeld in artikel 8 van de
ordonnantie van 8 juni 2000 betreffende het opstellen van een jaarverslag over de armoede in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
9°de structurale samenwerking met het "Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting" zoals voorzien in artikel 6, § 2 van het

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998. »
Art. 6. Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 4 dat uitwerking heeft met ingang van 1
september 2000.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.
Brussel, 19 juli 2001.
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,
J. CHABERT
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,
D. GOSUTN
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,
E. TOMAS
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,
G. VANHENGEL
_______
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