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IRIS Overkoepelende Structuur.- Statuten.- Wijzigingen.

De Geemeenteraad,

Gelet op het samenswerkingsakkoord dd. 19 mei 1994 tussen de Federal Staat, het Brusselse Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende het ziekenhuisbeleid;

Gelet op de ordonnantie dd. 13 februari 2003 van het Brusselse Gewest houdende toekenning van bijzondere subsidies aan de
gemeenten van het Brusselse Gewest;

Gelet op de ordonnantie dd. 22/10/2020 tot wijziging van het artikel 79 en de hoofdstuk XIIbis van de organieke wet dd. 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;

Overwegende dat deze ordonnantie tot doel heeft de organieke wet van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
bij te werken om ze aan te passen aan de wetgevende hervormingen die werden doorgevoerd op het vlak van het
ziekenhuislandschap, in het bijzonder :
- de klinische netwerking tussen ziekenhuizen;
- de aanwijzing, binnen elke vereniging, van een commissaris die belast is met de uitoefening van het toezicht;
- het controleren of het eventuele tekort van de plaatselijke vereniging past in een kader die de financiën van de gemeenten niet in
gevaar brengen;
- de mogelijkheid om andere verenigingen op te richten met privaatrechtelijke en/of publiekrechtelijke rechtspersonen;

Overwegende dat de inwerkintreding van deze ordonnantie leidt tot de wijziging van de statuten van de koepelvereniging iris op 2
vlakken : aanpassing aan de wetgevingscontext en aanpassingen op het vlak van het bestuur van de vereniging;

Overrwegende dat de wijzigingen ook de statuten aanpassen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dat van
toepassing is op de koepelvereniging;

Overwegende dat de voorgestelde statutaire wijzigingen de samenstelling van de organen herzien, teneinde hun werking te
verbeteren en te vereenvoudigen;

Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen aan de samenstelling van de beheersorganen rekening houden met :
- de noodzakelijke representativiteit van de geassocieerde leden;
- of zij al dan niet betrokken zijn bij de last van het mogelijke ziekenhuistekort;
- een beperkt aantal AV-leden en bestuurders, minder dan de huidige samenstellingen;
- een streven naar dynamische en efficiënte werking.

Dat het aantal vertegenwoordigers aangeduid door de Gemeenteraad van de Stad Brussel, in de Algemene Vergadering, wordt
teruggebracht van 12 naar 5 vertegenwoordigers;

Dat het aantal vertegenwoordigers van het OCMW van de Stad, in de Algemene Vergadering, wordt teruggebracht van 4 naar 1
vertegenwoordiger;

Overwegende dat de voltallige Raad van Bestuur nog slechts 28 leden zal tellen i.p.v. 36;
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Dat het aantal bestuurders van de Stad en het OCMW samen wordt teruggebracht van 11 tot 6;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : De statuten van de koepelvereniging Iris, in hun geconsolideerde versie, worden goedgekeurd.

Bijlagen :
Geconsolideerde Statuten NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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