
In geval van verhindering wordt 
de leden verzocht zich te laten 
vervangen. 

 
7.2 (2009-2010)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        AGENDA 

 AANPASSING 
 

COMMISSIEVERGADERINGEN 
 
 
 
 
De aanpassing betreft volgende vergaderingen 
 
 

Donderdag 19.11.2009 
 
 - 10:45 uur : Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie 
 Hans Memlingzaal - 2e verdieping  - Stentofoonnummer : 0220 
 - 14:00 uur : Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie 
 Hans Memlingzaal - 2e verdieping  - Stentofoonnummer : 0220 
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Donderdag 19.11.2009 

 
10:45 en 14:00 uur  

 
Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie 
 
Hans Memlingzaal - 2e verdieping  - Stentofoonnummer : 0220 
 
Voorzitter: de heer Jan Penris 

 
10:45 uur 

 
1. Dit agendapunt wordt toegevoegd 
 Regeling van de werkzaamheden 

 
11:00 uur 

  
2. Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2009 

 - 19 (2009-2010) - Nr. 1 : begrotingsontwerp 
 - 19 (2009-2010) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage 

 
Verslaggevers : mevrouw Mercedes Van Volcem, mevrouw Liesbeth 
Homans, mevrouw Griet Coppé, de heer Wim Wienen, de heer Chris 
Janssens en mevrouw Tine Eerlingen 
 

 (Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van 
den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie) 

   
 Bespreking 
  

 Zie voorlaatste blz. voor alle stukken die betrekking hebben op dit 
agendapunt 

  
3. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van 

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 
 - 15 (2009-2010) - Nr. 1 : begrotingsontwerp 
 - 15 (2009-2010) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage 

 
Verslaggevers : mevrouw Mercedes Van Volcem, mevrouw Liesbeth 
Homans, mevrouw Griet Coppé, de heer Wim Wienen, de heer Chris 
Janssens en mevrouw Tine Eerlingen 
 

 (Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van 
den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie) 

  
 Bespreking 
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 Zie laatste blz. voor alle stukken die betrekking hebben op dit 
agendapunt 

   
14:00 uur 

   
4. Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2009 

 - 19 (2009-2010) - Nr. 1 : begrotingsontwerp 
 - 19 (2009-2010) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage 

 
Verslaggevers : mevrouw Mercedes Van Volcem, mevrouw Liesbeth 
Homans, mevrouw Griet Coppé, de heer Wim Wienen, de heer Chris 
Janssens en mevrouw Tine Eerlingen 
 

 (Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van 
den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie) 

   
 Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming 
   

 Zie voorlaatste blz. voor alle stukken die betrekking hebben op dit 
agendapunt 

  
5. Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van 

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 
 - 15 (2009-2010) - Nr. 1 : begrotingsontwerp 
 - 15 (2009-2010) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage 

 
Verslaggevers : mevrouw Mercedes Van Volcem, mevrouw Liesbeth 
Homans, mevrouw Griet Coppé, de heer Wim Wienen, de heer Chris 
Janssens en mevrouw Tine Eerlingen 
 

 (Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van 
den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie) 

   
 Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming 
  

 Zie laatste blz. voor alle stukken die betrekking hebben op dit 
agendapunt 
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Samenstelling van de commissie : 
Vaste leden : 
mevrouw Griet Coppé, de heer Carl Decaluwe, mevrouw Veerle Heeren, de heer Veli Yüksel; 
de heren Chris Janssens, Jan Penris, Wim Wienen; 
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Mercedes Van Volcem; 
mevrouw Michèle Hostekint, de heer Bart Martens; 
de heer Marc Hendrickx, mevrouw Liesbeth Homans; 
mevrouw Patricia De Waele; 
mevrouw Mieke Vogels. 
Plaatsvervangers : 
de heren Tom Dehaene, Dirk de Kort, mevrouw Valerie Taeldeman, de heer Koen Van den Heuvel; 
de heer Frank Creyelman, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heer Christian Verougstraete; 
de dames Irina De Knop, Vera Van der Borght; 
de heer Patrick Janssens, mevrouw Els Robeyns; 
de heer Bart De Wever, mevrouw Tine Eerlingen; 
de heer Peter Reekmans; 
de heer Hermes Sanctorum. 
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 Stukken aanpassing van de begroting 2009 

 
Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van 
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 
- 18 (2009-2010) - Nr. 1 : begrotingsontwerp 

 
Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 
2009 
- 19 (2009-2010) - Nr. 1 : begrotingsontwerp 
- 19 (2009-2010) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage 
 
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de derde 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2009 en bij de middelenbegroting en de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het be-
grotingsjaar 2010.  Algemene toelichting 
- 13 (2009-2010) - Nr. 1-A 
 
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de derde 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2009.  Toelichting per programma 
- 17 (2009-2010) – Nr. 1-B 
 
Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het be-
grotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap 2009-2014 
- 12 (2009) - Nr. 1 

 
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de ontwerpen van 
decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting en de derde 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2009 
- 20 (2009-2010) – Nr. 1 
(onder voorbehoud van indiening) 
 



   6   

 
 Stukken begroting 2010 

 
Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 
- 14 (2009-2010) - Nr. 1 

 
Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 
- 15 (2009-2010) - Nr. 1 : begrotingsontwerp 
- 15 (2009-2010) - Nr. 1-Bijlagen : bijlage 
 
Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de derde 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2009 en bij de middelenbegroting en de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het be-
grotingsjaar 2010.  Algemene toelichting 
- 13 (2009-2010) - Nr. 1-A 
 
Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010.  
Toelichting per programma 
- 13 (2009-2010) - Nr. 1-B 
 
Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het be-
grotingsbeleid 2009-2010 van de Vlaamse Gemeenschap 
- 12 (2009) - Nr. 1 
 
Verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet 
houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 
- 16 (2009-2010) - Nr. 1 
(onder voorbehoud van indiening) 

 
 
 □ 


