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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20212022-0259
23-12-2021

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de toekenning van subsidies voor infrastructuur - deel 11

Het collegelid,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 
1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang; 

Gelet op de verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor 
subsidies binnen het beleidsdomein Gezin; 

Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement 
op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies; 

Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0003 van 27 februari 2014 houdende de goedkeuring van 
het subsidiereglement voor infrastructuur binnen het beleidsdomein Gezin;

Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0755 van 18 juli 2019 houdende de bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20192020-0089 van 24 oktober 2019 houdende de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
gewijzigd bij collegebesluit nr. 20202021-0189 van 29 oktober 2020;

Besluit

Artikel 1

Een subsidie voor infrastructuur van 3.714,35 EUR wordt toegekend aan vzw Sint-Goedele Brussel 
(0478.379.452), Verheydenstraat 39 te 1070 Anderlecht voor de verfraaiing van kinderdagverblijf De 
Kollebloem te 1040 Etterbeek en kinderdagverblijf De Boomhut te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
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Artikel 2

De subsidie wordt uitbetaald op basis van facturen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
worden voorgelegd. 

Artikel 3

De organisatie vermeldt in haar communicatie de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
door het gebruik van het n-brussel-logo en volgt hiertoe de van toepassing zijnde richtlijnen op 
www.vgc.be/huisstijlgids.

Artikel 4

De uitgave wordt aangerekend binnen het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie op de volgende wijze: In 2022 een bedrag van 3.714,35 EUR op 
budgetsleutel ‘094420-66400000-ACT244’.

Artikel 5

De uitgave wordt gefinancierd met middelen uit het Gezinsfonds.

Het collegelid,

#collegelid01_90_140#
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