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PRESIDENCE DE M. ARMAND DE DECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DE DECKER, VOORZITTER

— La séance pionière est ouverte à 16 h 20.
De plenaire vergadering wordt geopend om 16.20 u.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance pionière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune du vendredi 27 juin 1997.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de verenigde verga-
dering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van vrijdag, 27 juni 1997 geopend.

QUESTIONS D'ACTUALITE

DRINGENDE VRAGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEREN JOS CHABERT EN HERVE
HASQUIN, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID,
OVER DE INTREKKING VAN DE ERKENNING VAN
HET SCHAARBEEKSE OCMW-RÜSTHUIS «HOME
ALBERT DE LATOUR»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A MM. JOS CHABERT ET HERVE HASQUIN,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE DE SANTE, SUR LE RETRAIT
DE L'AGREMENT DE LA MAISON DE REPOS DU
CPAS DE SCHAERBEEK «HOME ALBERT DE
LATOUR»

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, vorige
week hebben de inspecteurs van de administratie van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie de erkenning inge-
trokken van het Schaarbeekse OCMW-rusthuis Home Albert De
Latour, gelegen in de Thomas Vincottestraat 36 te 1030 Brussel.

De intrekking van deze erkenning heeft belangrijke gevol-
gen voor de meer dan honderd ouderlingen die er verblijven. Het
Home Albert De Latour werd ongeveer twee jaar geleden volle-
dig hernieuwd. Het wordt beheerd door een plaatselijke open-
bare dienst. Het is dan ook verwonderlijk dat het niet aan de
voorwaarden voldoet om erkend te blijven door de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie.

Graag had ik vernomen om welke redenen de erkenning van
het Home Albert De Latour werd ingetrokken en wat de gevol-

gen van deze intrekking zullen zijn voor de personen die er blij-
ven en voor het Schaarbeekse OCMW. Ik denk in dit verband
aan de eventuele financiële gevolgen. Op welke wijze kan het
Home De Latour zijn erkenning terugkrijgen ? Kan dit gebeuren
met terugwerkende kracht tot op het ogenblik dat de erkenning
werd ingetrokken ? Wat dient er te gebeuren indien het Home De
Latour er niet in slaagt zijn erkenning terug te krijgen ? Zij n er de
voorbije maanden gelijkaardige gevallen geweest waarbij de
erkenning van rusthuizen voorlopig of definitief werd inge-
trokken ? Wat gebeurde erin die gevallen met de personen die in
deze rusthuizen verbleven?

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Chabert, lid van
het Verenigd College.

De heer Jos Chabert, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Gezondheidsbeleid. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik kan het geachte lid verzekeren dat hij zich op verschil-
lende punten vergist. De administratie is in geen geval bevoegd
om een rusthuis te doen sluiten. Zelfs in dringende gevallen kan
een rusthuis uitsluitend op bevel van de minister worden geslo-
ten, in casu de ministers Gosuin en Grijp. Wanneer het gaat om
intrekken van een erkenning, wordt er een advies verstrekt door
de adviesraad en heeft de uitbater de mogelijkheid door de raad
te worden gehoord.

Niemand heeft voorgesteld de erkenning van het rusthuis
van het OCMW van Schaarbeek in te trekken. Wel zijn er
contacten tussen de GGC-administratie en het OCMW om de
eventuele problemen aan te pakken. Ik hoop dat de vraag van het
geachte lid de bejaarden die in het rusthuis verblijven, niet node-
loos ongerust heeft gemaakt.

Sinds l januari 1997 werden vier rusthuizen gesloten voor
een totaal van 69 bedden. Wanneer een erkenning definitief
wordt ingetrokken, moet het rusthuis binnen de drie maanden
leeg en gesloten zijn. In dringende gevallen gebeurt dit onmid-
dellijk. Dit wordt meestal geregeld door onze administratie in
samenwerking met de uitbater. Ook de families van de bej aarden
worden hierbij betrokken. Soms verhuizen de bejaarden van een
rusthuis dat op initiatief van de uitbater werd gesloten, naar een
nieuw rusthuis dat door dezelfde uitbater wordt overgenomen.
Dat is dit jaar reeds gebeurd.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
dank de minister voor het antwoord dat hij in naam van minister
Grijp heeft gegeven. Dit antwoord zal alle personen die bij dit
rusthuis zijn betrokken, in het bijzonder de meer dan honderd
bejaarden, ongetwijfeld geruststellen.
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ORDRES Dû JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE M. DOMINIEK LOOTENS-
STAEL A M. CHARLES PICQÜE, PRESIDENT DU
COLLEGE REUNI, CONCERNANT «PLUSIEURS
AVIS DE LA COMMISSION PERMANENTE DE
CONTROLE LINGUISTIQUE RELATIFS AUX
SITUATIONS LINGUISTIQUES DANS LES INSTITU-
TIONS AGREEES PAR LE COLLEGE»

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN DE HEER DOMINIEK LOOTENS-
STAEL TOT DE HEER CHARLES PICQUE,
VOORZITTER VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BETREFFENDE «MEERDERE ADVIEZEN VAN DE
VASTE COMMISSIE VOOR TAALTOEZICHT AAN-
GAANDE DE TAALTOESTANDEN Bü DE DOOR
HET COLLEGE ERKENDE INSTELLINGEN»

Naamstemming

M. Ie Président — L'ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de M.
Dominiek Lootens-Stael à M. Charles Picqué, président du
Collège réuni, concernant «plusieurs avis de la Commission
permanente de contrôle linguistique relatifs aux situations
linguistiques dans les institutions agréées par le Collège».

Aan de orde is de stemming over moties ingediend tot besluit
van de interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de
heer Charles Picqué, voorzitter van het Verenigd College,
betreffende « meerdere adviezen van de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht aangaande de taaltoestanden bij de door het
College erkende instellingen».

Deux ordres du jour ont été déposés :
Twee moties werden ingediend :
Un ordre du jour motivé a été déposé par M, Guy Vanhengel.
Een gemotiveerde mode werd ingediend door de heer Guy

Vanhengel.
L'ordre du jour pur et simple est proposé par M. Eric van

Weddingen, Mme Françoise Dupuis, Mme Brigitte Grouwels,
MM. Robert Garcia et Sven Gatz.

De eenvoudige motie wordt door de heer Eric van Weddin-
gen, mevrouw Françoise Dupuis, mevrouw Brigitte Grouwels,
de heren Robert Garcia en Sven Gatz voorgesteld.

L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je
mets cet ordre du jour aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft,
breng ik deze motie in stemming.

— Il est procédé au vote nominatif.
Tot naamstemming wordt overgegaan.

Résultat du vote.
54 membres sont présents.
33 votent oui dans le groupe linguistique français.
4 votent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

14 votent non dans le groupe linguistique français.
3 votent non dans le groupe linguistique néerlandais.

Uitslag van de stemming.

54 leden zijn aanwezig.

33 leden stemmen ja in de Franse taalgroep.

4 leden stemmen ja in de Nederlandse taalgroep.

14 leden stemmen neen in de Franse taalgroep.

3 leden stemmen neen in de Nederlandse taalgroep.

En conséquence, le Conseil l'adopte.

Bijgevolg wordt ze door de raad aangenomen.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :

M. André, Mmes Caron, Carthé, Carton de Wiart, MM.
Chabert, Comelissen, Daïf, De Coster, Decourty, De Decker,
De Grave, de Jonghe d'Ardoye, de Lobkowicz, Demannez, de
Patoul, Désir, Draps, Mmes Fr. Dupuis, Guillaume-
Vanderroost, MM. Hecq, Hotyat, Leduc, Mmes Lemesre,
Molenberg, Mouzon, MM. Picqué, Pivin, Roelants du Vivier,
Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers, MM. Tomas et van
Weddingen.

Nederlandse taalgroep — Groupe linguistique néerlandais :

De heren Béghin, Chabert, Garcia en Vandenbossche.

Ont voté non:

Neen hebben gestemd:

Groupe linguistique français — Franse taalgroep :

MM. Adriaens, Debry, Drouart, Eloy, Mme Fraiteur, MM.
Grimberghs, Harmel, Mme Huytebroeck, MM. Lemaire, Mata-
gne, Mme Nagy, MM. Ouezekhti, Veldekens et Mme Willame-
Boonen.

Nederlandse taalgroep — Groupe linguistique néerlandais :

De heren Lootens-Stael, Van Walleghem en Vanhengel.

M. Ie Président. — La séance plénière de l'Assemblée
. réunie de la Commission communautaire commune est close.

De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
voorzitter.

— La séance plénière est levée à 16 h 30.

De plenaire vergadering wordt om 16.30 u. gesloten.
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