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Titel

7 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april
2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei
2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken 

Bron : VLAAMSE OVERHEID 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 18-05-2021 bladzijde : 48645

Inwerkingtreding : 01-06-2021

Inhoudstafel

Art. 1-8

Tekst

Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021)
en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken, worden de zinsneden "(voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni
2021)" en "(voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021)" opgeheven.

  Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° In het eerste lid wordt het bedrag "3.071.528 euro (drie miljoen eenenzeventig duizend
vijfhonderdachtentwintig euro)" vervangen door het bedrag "6.046.534 (zes miljoen zesenveertigduizend
vijfhonderdvierendertig) euro";
  2° In het tweede lid wordt het bedrag "2.485.928 euro (twee miljoen vierhonderdvijfentachtigduizend
negenhonderdachtentwintig euro)" vervangen door het bedrag "4.143.214 (vier miljoen
honderddrieënveertigduizend tweehonderdveertien) euro";
  3° In hetzelfde lid wordt het bedrag "585.600,00 euro (vijfhonderdvijfentachtigduizend zeshonderd euro)"
vervangen door het bedrag "1.903.320 (een miljoen negenhonderdendrieduizend driehonderdtwintig) euro";
  4° In het derde lid wordt de zinsnede "30 juni 2021 voor de opdrachten vermeld in artikel 5 en op de periode
van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021 voor de lokale besturen die additioneel inzetten op de opdrachten
vermeld in artikel 6" vervangen door de zinsnede "31 augustus 2021";

  Art. 3. In artikel 3, § 3, 1° van hetzelfde besluit worden de zinsneden "tot 31 mei, behoudens verlenging
conform artikel 2. Na afloop van deze periode kunnen de lokale besturen zich engageren voor de optie vermeld
in § 1, 1° " vervangen door de woorden "tot 31 augustus 2021, behoudens verlenging conform artikel 2".

  Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° punt 1°, c) wordt vervangen door wat volgt: "c) de termijn van het engagement, die minstens één maand
bedraagt voor optie 1 en optie 2;";
  2° er wordt een punt 2° /1 ingevoegd dat luidt als volgt:
  "2° /1 De besturen die een samenwerkingsovereenkomst of addendum hebben afgesloten tot 30 juni 2021
voor optie 1 of tot 31 mei 2021 voor optie 2, kunnen deze overeenkomsten bestendigen tot 31 augustus 2021
door het insturen van een nieuw addendum. De lokale besturen sturen deze bestendiging digitaal in.".
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  Art. 5. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° In paragraaf 2, 1°, wordt de datum "31 juli 2021" vervangen door de datum "31 augustus 2021";
  2° In dezelfde paragraaf, 1°, wordt de datum "30 april 2021" vervangen door de datum "31 mei 2021";
  3° In dezelfde paragraaf, 2°, wordt de datum "1 september 2021" vervangen door de datum "31 oktober
2021".

  Art. 6. In artikel 12, eerste lid van hetzelfde besluit wordt de datum "1 september 2021" vervangen door de
datum "31 oktober 2021".

  Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2021.

  Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid en de Vlaamse minister,
bevoegd voor het welzijn en de armoedebestrijding, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.
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