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Bij delegatie het afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn, van 6 maart 2014 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, Bredabaan 735, 2900 Wuustwezel, die beheerd
wordt door het OCMW van Wuustwezel, Bredabaan 735, 2900 Wuustwezel, blijft erkend onder nummer GEZ/213 voor
onbepaalde duur.
Art. 2. Het ministerieel besluit van 25 augustus 1977 houdende de erkenning van de dienst voor gezins- en
bejaardenhulp van het OCMW van Wuustwezel wordt opgeheven.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 februari 2014.
g) De aanpassing van de erkenning van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid;
Bij delegatie het afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn, van 20 december 2014 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van 10 december 2011 houdende de erkenning
van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van Home Care & Personal Services vzw, gewijzigd bij het
besluit van de administrateur-generaal van 22 oktober 2013, wordt vervangen door wat volgt:
« Art. 1. De dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, Tongersestraat 58, 3740 Bilzen, die beheerd wordt
door Flexpoint Thuiszorg vzw, Tongersestraat 58, 3740 Bilzen, blijft erkend onder nummer GEZ/351 voor onbepaalde
duur. »
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 november 2014.
h) Overdracht van de erkenning van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW van
Sint-Katelijne-Waver naar het OCMW van Mechelen
Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid d.d. 22 december 2014 wordt
de erkenning van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (erkenningsnummer GEZ/279), Wilsonstraat 28A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, die beheerd wordt door het OCMW van Sint-Katelijne-Waver, overgedragen
naar het OCMW van Mechelen, Lange Schipstraat 27 te 2800 Mechelen en gevoegd bij de erkenning van de dienst voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW van Mechelen (erkenningsnummer GEZ/331) op 1 januari 2015.
Het aantal uren gezinszorg (15 000 uren) dat aan de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
(erkenningsnummer GEZ/279), Wilsonstraat 28A te 2860 Sint-Katelijne-Waver is toegewezen, wordt hierbij volledig
overgedragen naar de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW van Mechelen (erkenningsnummer GEZ/331).
Het ministerieel besluit van 8 oktober 1980 houdende de erkenning van de dienst voor gezinszorg en aanvullende
thuiszorg van het OCMW van Sint-Katelijne-Waver wordt opgeheven.
Deze overdracht treedt in werking op 1 januari 2015.

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2016/204981]
9 SEPTEMBER 2016. — 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
Bij besluit van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en de Vlaamse minister van Cultuur,
Media, Jeugd en Brussel van 9 september 2016 wordt bepaald:
Artikel 1. De volgende personen worden benoemd voor een termijn van vier jaar als vertegenwoordiger van de
sectorraden in de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
1o op voordracht van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed:
a) de heer Herman Baeten, voorzitter van de sectorraad;
b) mevrouw Sigrid Bosmans, lid van de sectorraad;
2o op voordracht van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk:
a) mevrouw Frie De Greef, voorzitter van de sectorraad;
b) de heer Tom Lemahieu, lid van de sectorraad;
3o op voordracht van de Vlaamse Sportraad:
a) mevrouw Sophie Cools, ondervoorzitter van de sectorraad;
b) de heer Piet Meneve, lid van de sectorraad;
4o op voordracht van de Sectorraad Media:
a) de heer Simon Delaere, voorzitter van de sectorraad;
b) de heer Tom Evens, lid van de sectorraad.
Art. 2. De volgende personen worden benoemd voor een termijn van vier jaar als vertegenwoordiger van de
sectorraden in het Vast Bureau van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media:
1o op voordracht van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed: mevrouw Jorijn Neyrinck, ondervoorzitter van de
sectorraad;
2o op voordracht van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk: de heer Dirk Verbist, ondervoorzitter van de
sectorraad;
3o op voordracht van de Vlaamse Sportraad: de heer Frank Bulcaen, voorzitter van de sectorraad;
4o op voordracht van de Sectorraad Media: mevrouw Valerie Verdoodt, ondervoorzitter van de sectorraad.
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Art. 3. De heer Luk Verschueren wordt benoemd tot voorzitter van het Vast Bureau van de Raad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media.
Art. 4. 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
wordt opgeheven.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 9 september 2016.

*
VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij
[C − 2016/36434]
17 AUGUSTUS 2016. — Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het intern
verzelfstandigd agentschap Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2, eerste lid, en artikel 7, derde lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,
artikel 10,
Besluit :
HOOFDSTUK 1. — De organisatiestructuur van het intern verzelfstandigd
agentschap Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° IVA ILVO: het intern verzelfstandigd agentschap Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, opgericht bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;
2° EV ILVO: Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, opgericht bij artikel 35 van
het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;
3° COWEDI: het comité van wetenschappelijke directeurs;
4° CWI: het comité voor wetenschappelijke integriteit.
Art. 2. Dit besluit is van toepassing op het IVA ILVO.
Het IVA ILVO bestaat uit de volgende afdelingen:
1° de Centrale Diensten;
2° de afdeling Plant;
3° de afdeling Dier;
4° de afdeling Technologie en Voeding;
5° de afdeling Landbouw en Maatschappij.
De Centrale Diensten, vermeld onder 1° worden geleid door de administrateur-generaal van het IVA ILVO. De
afdelingen, vermeld bij 2° tot en met 5°, worden geleid door een afdelingshoofd.
Het IVA ILVO heeft haar hoofdzetel in Lemberge bij de Centrale Diensten.
Art. 3. De Centrale Diensten bestaan uit de volgende diensten:
1° de Personeelsdienst;
2° de IT-dienst;
3° de Communicatiedienst;
4° de dienst Financiën;
5° de dienst Onderzoekscoördinatie en Organisatiebeheersing;
6° de dienst Gebouwen en Milieu en Welzijn.
HOOFDSTUK 2. — De beslissings- en managementorganen
Art. 4. Het IVA ILVO bestaat uit de volgende beslissings- en managementorganen:
1° de directieraad;
2° het COWEDI;
3° het CWI.
Art. 5. § 1. De directieraad treedt in het IVA ILVO op als enig beslissingsorgaan.
§ 2. Met behoud van de toepassing van zijn eventuele bevoegdheden die voortvloeien uit de rechtspositieregeling
van het personeel, beraadslaagt de directieraad over de algemene werking en de organisatie van het IVA ILVO en over
de samenwerking met het EV ILVO.

