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28 november 2013 

Advtes van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26· 11 • 
2013 m.b.t. de hersamenstellfng van het Bureau 

Geachte heer Oewutf 

Ingevolge de bespreking tijdens zijn zittingen van 12 en 26 november 2013 wenst 
het Raadgevend Comité het volgende advies uit te brengen inzake de 
hersamenstelling van het Bureau ingevolge het m.i .v. 01 -11-2013 nieuw 
samengestelde comité. 

Artikel 8 §1 van het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité bij het 
VAPH bepaalt dat het Bureau vijf leden telt, en is samengesteld uft de voorzitter, 
de twee ondervoorzitters en twee andere door het comité aan te wijzen leden van 
het comité. Het Bureau bestaat, behalve de voorzitter, uit een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van de gebruikers en de voorzieningen. 

Het Raadgevend Comité heeft zich akkoord verklaard met het uitgangspunt dat de 
ondervoorzitters worden geput uit de gebruikersgeleding. 

Het Raadgevend Comité wenst unaniem mevrouw Ingrid Borré en mevrouw 
Marieken Engelen voor te dragen als ondervoorzitters van het Bureau, met het oog 
op hun benoeming door de minister krachtens art. 5 van het BVR 19-07-2007 
houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de IVA's van 
het beleidsdomein WVG. 

Het Raadgevend Comité is unaniem akkoord gegaan met de aanduiding van 
mevrouw Diane Semeels en de heer Jeroen De Weerdt als vertegenwoordigers van 
de geleding der voorzieningen in het Bureau. 
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Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de 
Vlaamse mtnister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Met de meeste hoogachtf ng 
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