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factoren, vermeld in het eerste lid, 3o. Die jury bestaat uit een afvaardiging van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap, Kind en Gezin en onafhankelijke deskundigen.
Art. 27/9. Kind en Gezin beslist over de toekenning van de financiële ondersteuning uiterlijk negentig kalenderdagen na de ontvangst van het aanvraagdossier. Als die termijn gedeeltelijk of geheel in de
maand juli of augustus valt, wordt die termijn met dertig kalenderdagen verlengd.
Art. 27/10. Kind en Gezin brengt de organisator op de hoogte van de genomen beslissing uiterlijk dertig kalenderdagen na de beslissing. Kind en Gezin brengt de betrokken lokale besturen op de hoogte van de genomen
beslissing.
Art. 27/11. De werking en de financiële ondersteuning worden geëvalueerd na vijf jaar.
Art. 27/12. De organisator bezorgt de volgende gegevens aan Kind en Gezin, volgens de administratieve
richtlijnen van Kind en Gezin :
1o per kwartaal de aanwezigheden per kind met een specifieke zorgbehoefte in de opvang;
2o jaarlijks een overzicht van het aantal ingeschreven kinderen met een specifieke zorgbehoefte;
3o jaarlijks een overzicht van de contacten en begeleidingstrajecten die hij opzet per kinderopvanglocatie;
4o de inhoudelijke gegevens die worden opgevraagd in het kader van tussentijdse evaluatie.
Art. 27/13. Kind en Gezin verleent elk kwartaal een voorschot van maximaal 95 % van een vierde van het bedrag
dat voor een kalenderjaar verschuldigd is. Het voorschot kan verhoudingsgewijs worden teruggevorderd als het
Centrum voor Inclusieve Kinderopvang zijn activiteiten staakt of als het niet meer voldoet aan de voorwaarden. De
financiële ondersteuning wordt jaarlijks door Kind en Gezin vereffend, uiterlijk op 1 april van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Art. 27/14. De financiële ondersteuning kan op elk moment worden stopgezet door Kind en Gezin als blijkt dat
het Centrum voor Inclusieve Kinderopvang niet meer voldoet aan de bepalingen van dit besluit.″.
Art. 4. In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 januari 2010, wordt
de zinsnede ″vermeld in artikel 12 en artikel 24, tweede lid″ vervangen door de zinsnede ″vermeld in artikel 12, 24,
tweede lid, en artikel 27/9,″ en wordt de zinsnede ″vermeld in artikel 19 en artikel 27″ vervangen door de zinsnede
″vermeld in artikel 19, 27 en 27/14″.
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2013.
Brussel, 19 juni 2013.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2013/35607]
7 JUNI 2013. — Ministerieel besluit betreffende de vervanging van leden
van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
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Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, gewijzigd bij de decreten van
23 juni 2006 en van 22 december 2006, 29 juni 2007, 13 juli 2007 en 19 december 2008, 8 juli 2011;
Gelet op het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, artikelen 4 tot en met 12;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, artikel 6, 6°;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 2012 houdende de benoeming van de voorzitter en de leden
onafhankelijke deskundigen van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
Gelet op het ministerieel besluit van 5 oktober 2012 houdende de benoeming van de leden van de Algemene Raad
en de leden van het Vast Bureau van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media voorgedragen door de sectorraden;
Op voordracht van de Vlaamse Jeugdraad;
Op voordracht van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed;
Op voordracht van de Sectorraad Media;
Overwegende dat de bepalingen betreffende het profiel, de deskundigheid, de representativiteit, de onverenigbaarheden en de generieke voorwaarden voorzien in het oprichtingsdecreet worden gerespecteerd,
Besluiten :
Artikel 1. Mevr. Gil Géron, Kanaalstraat 15, 3650 Dilsen-Stokkem, wordt, als vertegenwoordiger van de Vlaamse
Jeugdraad, benoemd als effectief lid van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Art. 2. Mevrouw Barbara Poppe wordt ontslag verleend als lid van de Algemene Raad. Mevrouw Gil Géron
voleindigt het mandaat.
Art. 3. De heer Freek Stevens, Jan Dhondtstraat 27, 9050 Gentbrugge, wordt, als vertegenwoordiger van de
Vlaamse Jeugdraad, benoemd als plaatsvervangend lid van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Media.
Art. 4. De heer Luk Tas wordt ontslag verleend als plaatsvervangend lid. De heer Freek Stevens voleindigt het
mandaat.
Art. 5. Op voordracht van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed wordt Mevr. Jorijn Neyrinck, Keizer Karelstraat 22,
8000 Brugge, benoemd als effectief lid van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
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Art. 6. Mevr. Liesbeth Dejonghe wordt ontslag verleend als effectief lid van de Algemene Raad. Mevr. Jorijn
Neyrinck voleindigt het mandaat.
Art. 7. Op voordracht van de Sectorraad Media wordt de heer Pieter Verdegem, Beeldhouwerstraat 51,
9040 Sint-Amandsberg, benoemd als effectief lid van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Media.
Art. 8. De heer David Stevens wordt ontslag verleend als effectief lid van de Algemene Raad. De heer Pieter
Verdegem voleindigt het mandaat.
Brussel, 7 juni 2013.
De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,
I. LIETEN
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
De Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2013/203897]
31 MEI 2013. — Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Onttrekking van bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening, wonen en onroerend erfgoed
Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed van 31 mei 2013 wordt aan Mevr. Marieke Kindt met ingang van 1 juni 2013 de bevoegdheid van
stedenbouwkundig inspecteur en wooninspecteur onttrokken.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[C − 2013/29407]
13 JUIN 2013. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 18 mars 2010 portant designation des membres du Conseil supérieur de l’éducation
permanente
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation permanente,
modifié par le décret du 1er juillet 2005, le décret du 20 juillet 2006 et par le décret du 7 décembre 2007, notamment
l’article 30;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2009 relatif au Conseil supérieur de
l’éducation permanente;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mars 2010 portant désignation des membres du
Conseil supérieur de l’éducation permanente;
Considérant les appels publics à candidatures lancés les 2 janvier 2012 et 16 mai 2012 auprès des associations visées
à l’article 29 alinéa 1er du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’éducation
permanente pour procéder respectivement au remplacement de 15 membres du Conseil supérieur de l’éducation
permanente à savoir :
— 3 membres suppléants issus d’associations reconnues à durée indéterminée comme mouvements;
— 1 membre effectif issu d’une association reconnue à durée indéterminée dans l’axe 1;
— 2 membres suppléants issus d’associations reconnues à durée indéterminée dans l’axe 1;
— 1 membre suppléant issu d’une association reconnue à durée indéterminée dans l’axe 2;
— 1 membre effectif issu d’associations reconnues à durée indéterminée dans l’axe 4;
— 1 membre suppléant issu d’une association reconnue à durée indéterminée dans l’axe 4;
— 3 membres effectifs issus d’associations reconnues à durée déterminée;
— 3 membres suppléants issus d’associations reconnues à durée déterminée.

