Brussel, woensdag 11 december 2019
STRIKT VERTROUWELIJK

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
AGENDA VAN HET VERENIGD COLLEGE
VAN DONDERDAG 12 DECEMBER 2019

A

1

Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 05 december 2019.
(GGC-RV-0.6774)

A

2

Mededeling aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van de beslissingen van het Verenigd College van 05 december 2019.
(GGC-RV-0.6775)

NIEUWE PUNTEN
A

3

Ontwerpbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
houdende ontslag en aanstelling van vier leden van het Algemeen Beheerscomité van de
bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(GGC-RV-49.6754)

A

4

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende
ontslag van de heer Rossignol Nicolas 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
(GGC-RV-49.6758)

A

5

Marly Pilifs: oprichting van een dag –en verblijfscentrum voor personen met een beperking:
verhoging subsidiebedrag en goedkeuring subsidiebesluit (1ste lezing).
(GGC-AM-EV-48.6759)

A

6

Meerjarenplan 2017-2023 bijstand aan personen: transfer van 847.216 euro subsidie naar diverse
werken van het rusthuis Residentie Hallepoort
(GGC-AM-EV-48.6760)
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A

7

Besluit tot toekenning van een subsidie van 1.829.644 euro aan het OCMW van Sint-LambrechtsWoluwe voor de financiering van de werken ter oprichting van een centrum voor personen met een
handicap (2de lezing)
(GGC-AM-EV-48.6761)

A

8

besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot
toekenning van een subsidie van 100.000 euro aan de vzw My Wish voor de financiering van de
aankoop van een gebouw (2de lezing).
(GGC-AM-EV-48.6762)

A

9

Ontwerp van besluiten nr. Fac/Sub/19/166, Fac/Sub/19/244 en Fac/Sub/19/261 betreffende de
toekenning in 2019 van een subsidie voor de subsidiëring van de thuiszorgdiensten voor 2019
(GGC-AM-EV-48.6763)

A

10

Ontwerp van besluit n° FacSubs/19/275 met betrekking tot de toekenning in 2019 van een subsidie
van 65.000 euro ten gunste van vzw reseau SAM voor -het ontwikkelen en onderhouden van tools
die ondersteuning bieden aan personen met een verminderde autonomie en hun mantelzorgers.
(GGC-AM-EV-48.6764)

A

11

Wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 5 juli 2018 betreffende de toelagen toegekend aan de verenigingen
die actief zijn in het kader van de bestrijding tegen verslavingen voor het jaar 2018
(GGC-AM-EV-48.6765)

A

12

Beslissing tot borgstelling
(GGC-AM-EV-49.6769)

A

13

Ontwerp van besluit n° FacSubs/19/254 met betrekking tot de toekenning in 2019 van een subsidie
van 440.495 euro ten gunste van vzw New Samusocial voor het beheer van de bedwantsen infectie
(GGC-AM-EV-49.6770)

A

14

Ontwerp van besluit n° FacSubs/19/264bis met betrekking tot de toekenning in 2019 van een
subsidie van 947.444,27 euro ten gunste van vzw New Samusocial voor de verlenging van de
winteropvang in het centrum Evere
(GGC-AM-EV-49.6771)

A

15

Ontwerp van besluit n° FacSubs/19/271 met betrekking tot de toekenning in 2019 van een subsidie
van 5.476.416 euro ten gunste van vzw New Samusocial voor de winteropvang 2019-2020
(GGC-AM-EV-49.6773)
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A

16

Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslagen (Iriscare) –
mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor de Algemene Diensten (rang A4) – nadere regels
van de procedure
(GGC-BC-SG-14.6755)

A

17

Besluiten van het Verenigd College betreffende de actualisering van de dotaties van Iriscare voor het
werkingsjaar 2019.
(GGC-SG-BC-49.6757)

A

18

Ontwerpbesluit nr. FacSubs/19/071 betreffende de toekenning in 2019 van een subsidie van 45 000
euro aan het PAQS als financiële steun voor zijn activiteitenprogramma 2019.
(GGC-AM-EV-48.6766)

A

19

Ontwerp van besluit nr Fac/Sub/19/099 met betrekking tot de toekenning in 2019 van een subsidie
van 80.385,00 euro aan het Centrum voor Hulp aan Rokers van het Jules Bordet Instituut om het
project rookstopbegeleiding bij jongeren en kwetsbare doelgroepen voor 2019 te subsidiëren.
(GGC-AM-EV-48.6767)

A

20

besluit tot toekenning van een subsidie van 1.500.000 euro aan de vzw Tous Ensemble voor de
financiering van de werken voor het oprichten van een dag –en verblijfscentrum voor personen met
een meervoudige handicap (2de lezing).
(GGC-AM-EV-48.6776)

A

21

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot
toekenning van een subsidie aan de vzw Association des Maisons d’Accueil et des Services d’Aide
aux Sans-abri (A.M.A.) voor de verwezenlijking van het project « Winter 86.400 » voor de jaren
2019-2020
(GGC-AM-EV-49.6779)

B-

22

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot
toekenning van een subsidie aan het Belgische Rode Kruis voor de financiering van 60 plaatsen in
het opvangcentrum van de Trierstraat voor de maand november 2019.
(GGC-AM-EV-49.6781)

B-

23

Ontwerp van besluit n° FacSubs/19/273 met betrekking tot de toekenning in 2019 van een subsidie
van 252.000 euro ten gunste van de vzw Het Eilandje voor het project ISSUE voor het jaar 20192020
(GGC-AM-EV-49.6783)
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B-

24

Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie tot toekenning aan de Structuur van ondersteuning aan de eerste lijnzorg
van het Brussels hoofdstedelijk gewest van de tweede schijf van de subsidie met betrekking tot de in
2018 door de pluralistische vereniging voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
uitgeoefende activiteiten
(GGC-AM-EV-48.6784)

B-

25

Ontwerp van besluit n° FacSub/19/MedDettesCPAS_SchuldBemOCMW met betrekking tot de
toekenning in 2019 van een subsidie van 900.000 euro ten gunste van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn als tussenkomst in de kosten van de diensten schuldbemiddeling voor
2019.
(GGC-AM-EV-49.6780)

B-

26

Ontwerp van besluit n° FacSubs/19274 met betrekking tot de toekenning van een subsidie van
85.120,90 euro ten gunste van de Stichting Prins Laurent voor de opvang van daklozen met een
hond tijdens de winterperiode 2019-2020
(GGC-AM-EV-49.6782)

B-

27

Ontwerp van besluit n° FacSubs/19/276 met betrekking tot de toekenning in 2019 van een subsidie
van 60.000,00 euro ten gunste van Opérations de Solidarité 48.81.00 (CAP48) voor het project Viva
for life
(GGC-AM-EV-49.6785)

De Secretaris,

Eric MERCENIER
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