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Ontwerp-Besluit - Raad van 06/07/2020
Onderwerp : J. 45.475/G/SM.- Vzw Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel.- Aanstelling van de vertegenwoordigers
van de Stad.- Overeenkomst met de OCMW.
De Gemeenteraad,
Gelet artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987;
Gelet op artikel 8 van het Koninklijk besluit houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en
ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze
moeten voldoen;
Gelet op de wil van de Université Libre de Bruxelles (ULB), het Jules Bordet Instituut, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin
Fabiola en de Stad Brussel, om een ziekenhuisgroepering te vormen ;
Dat onder het begrip "ziekenhuisgroepering" wordt verstaan “een door de Minister die de erkenning van de ziekenhuizen onder zijn
bevoegdheid heeft, erkend juridisch geformaliseerd duurzaam samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen waarbij afspraken worden
gemaakt tot taakverdeling en complementariteit op het vlak van aanbod van diensten, disciplines of uitrustingen, om aldus beter te
beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren”;
Dat de ziekenhuisgroepering de vorm zal nemen van een vereniging zonder winstoogmerk met de naam "Groot Universitair
Ziekenhuis van Brussel ";
Gelet op de ontwerpstatuten van de vzw Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel;
Gelet op artikel 11 van deze statuten waarin bepaald wordt dat de Algemene Vergadering alle leden telt, waaronder :
- De Hoofdstuk XII-verenigingen, die elk een vertegenwoordiger hebben;
- de Stad Brussel, die vier vertegenwoordigers heeft;
- de ULB, die vier vertegenwoordigers heeft.
Gelet op artikel 18 van de statuten waarin bepaald wordt dat de Raad van Bestuur 14 bestuurders telt, waaronder :
1° 5 bestuurders die door de ULB worden aangesteld ;
2° 5 bestuurders die op voorstel van de Stad en de andere ziekenhuisleden worden aangesteld ;
3° 2 bestuurders die voldoen aan de algemeen aanvaarde criteria voor onafhankelijke externe bestuurders, benoemd op gezamenlijk
voorstel van de Stad Brussel en de ULB;
4° 2 ambtshalve bestuurders in de persoon van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Gemeenschappelijke Medische Raad of van
de Enkelvoudige Medische Raad van de groepering ;
Dat het aangewezen is een overeenkomst te sluiten tussen de Stad en het OCMW betreffende de voorstelling aan de Stad van een
kandidaat door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om hem/haar voor te stellen voor de functie van bestuurder in de Raad van
Bestuur van de vzw Groot Universitair Ziekenhuis van Brussel.
Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen,
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BESLUIT :
Enig artikel : De overeenkomst tussen de Stad en het OCMW betreffende de voorstelling aan de Stad van een kandidaat door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn om hem/haar voor te stellen voor de functie van bestuurder in de Raad van Bestuur van de vzw Groot
Universitair Ziekenhuis van Brussel is aangenomen.

Bijlagen :
Overeenkomst Stad OCMW nl (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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