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Nr. 1  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Algemeen secretariaat) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 18 december 2007 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 225 Wijziging statuten provinciale jeugdraad: 
goedkeuring. 
 

2. 226 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ' Hoogspanningsstation Wijgmaal' - 
openbaar onderzoek: 
goedkeuring. 

   
3. 227 Vervanging van een effectief lid van de Provinciale commissie voor 

Ruimtelijke Ordening: 
goedkeuring. 

   
4. 228 Waarborgverlening door de provincie aan vier leningen aan te gaan door 

de intergemeentelijke vereniging Interleuven bij de ING Bank: 
goedkeuring. 

   
5. 229 Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD): 

begrotingswijziging 1 en 2, dienstjaar 2007; 
goedkeuring. 

   
6. 230 Provinciaal jeugdbeleidsplan 2008-2013:  

goedkeuring. 
   

 
 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 14 januari 2008 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 15 januari 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 1 Goedkeuring statuten vzw Consortium Volwassenenonderwijs L4: 
aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Inrichtende macht en het 
centrumbestuur van CVO De Nobel in de vzw Consortium 
Volwassenenonderwijs L4; 
 
goedkeuring. 
 

2. 2 Aanvraag tot programmatie van een structuuronderdeel voor het  
  Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs te Tienen en tot 

bijkomende onderwijsbevoegdheid voor het CVO De Nobel Tienen-
Leuven: 
goedkeuring. 
 

3. 3 Artikel 188 Provinciedecreet: kennisname overzicht deelname provincie 
aan rechtspersonen: 
goedkeuring. 

   
4. 4 Realisatie van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in het 

stroomgebied van de Maalbeek in Grimbergen en Wemmel: 
- inrichting van 3 overstromingsgebieden van de Molenbeek/Neerpedebeek 

in Dilbeek en Lennik; 
- goedkeuring plannen overdracht van zakelijke rechten; 
goedkeuring. 
 

5. 5 Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven, het P.I.V.O. te Asse en de 
Provinciedomeinen te Huizingen, Diest en Kessel-Lo: 
- uitvoering van bewakingsopdrachten; 
- goedkeuring bestek en wijze van gunnen;  

goedkeuring. 
   

6. 7 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de 
Vallei van de Molenbeek en van de Pontbeek: 
- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van 23 januari 2008; 
- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 

  goedkeuring. 
   

 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
Leuven, 16 januari 2008 
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Nr. 2  Wijziging statuten provinciale jeugdraad:  
  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 18 december 2007 
  ( Jeugddienst) 
 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
 
 
 
Gelet op de artikelen 192 en 193 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 betreffende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, 
het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 
december 2005 en 15 december 2006; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 
gewaarborgd wordt; 
 
Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad en van de raadscommissie jeugd en cultuur; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
 
Enig artikel. 
De statuten van de provinciale jeugdraad, als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 18 december 2007 
 
Van raadswege: 
 
 
g)Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 

 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 14 januari 2008 
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Statuten van de provinciale jeugdraad 
 
I. Oprichting 
 
Artikel 1 
 
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij 
de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006 wordt de in 1998 opgerichte jeugdraad van de 
provincie Vlaams-Brabant, hierna genoemd jeugdraad, aangepast. 
 
Deze jeugdraad zal zich qua doelstelling, werking, samenstelling, betrokkenheid bij beheers- en 
bestuursorganen en waarborgen richten naar de bepalingen van de wet van 16 juli 1973 betreffende de 
bescherming van de ideologische en filosofische minderheden en van het decreet van 28 januari 1974 
betreffende het cultuurpact. Dit betekent ook dat geen enkele discriminatie om ideologische en 
filosofische redenen wordt toegelaten en dat evenmin afbreuk mag worden gedaan aan de rechten en 
vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden. Ideologische minderheden mogen niet 
worden uitgesloten en een overmatig ideologisch overwicht is niet toegelaten. 
 
 
II. Begrippen 
 
Artikel 2 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1. de doelgroep jeugd: kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar uit de provincie Vlaams-Brabant; 
2. jeugdwerk: sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding, 

in groepsverband; 
3. provinciaal jeugdbeleid: het geheel van beleidsmaatregelen dat het provinciebestuur neemt ten 

aanzien van de doelgroep jeugd; 
4. jeugdraad: het inspraak-, advies-, overleg- en coördinatieorgaan voor het provinciaal jeugdbeleid 

van de provincie Vlaams-Brabant; 
5. provinciaal jeugdwerk: wordt in dit reglement beperkt tot:  

− eerstelijnsjeugdwerk dat zich direct tot kinderen en jongeren (3 - 30 jaar) richt en dat rekruteert 
uit meerdere gemeenten binnen de provincie Vlaams-Brabant; 

− tweedelijnsjeugdwerk dat voornamelijk werkt ter ondersteuning en begeleiding van het 
eerstelijnsjeugdwerk binnen de provincie Vlaams-Brabant. Het kan gaan om tussenstructuren 
van landelijke jeugdorganisaties of om autonome jeugdinitiatieven op een provinciale of een 
bovengemeentelijke schaal; 

− derdelijnsjeugdwerk: jeugdverenigingen binnen de provincie Vlaams-Brabant die een 
coördinatieopdracht vervullen ten behoeve van Vlaams-Brabants tweedelijnsjeugdwerk; 

6. provinciaal jeugdwerkbeleid: het deel van het jeugdbeleid dat zich richt op het jeugdwerk. 
 
 
III. Doelstellingen en functies 
 
Artikel 3 
 
De jeugdraad heeft tot doel visieontwikkeling, beïnvloeding, medeontwikkeling, sturing en stimulering 
van de communicatie met betrekking tot het provinciaal jeugdbeleid, inzonderheid het provinciaal 
jeugdwerkbeleid. 
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Uit deze doelstellingen worden de volgende functies afgeleid: 
• advies verstrekken, op verzoek van bepaalde instanties, of op eigen initiatief, aan het 

provinciebestuur of aan andere instanties over alle aangelegenheden van het jeugdbeleid, meer 
bepaald het provinciaal jeugdbeleid; 

• coördinerend optreden door het samenbrengen van en het bevorderen van het overleg tussen alle 
initiatieven en actoren die zich in de provincie Vlaams-Brabant richten tot de jeugd; 

• eigen initiatieven ontwikkelen ter ondersteuning van de advies- en coördinatiefunctie. 
 
Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen en functies werkt de jeugdraad samen met de 
provinciale diensten, aan de voorbereiding en de concretisering van het provinciaal jeugdbeleid. 
 
 
IV. Structuur, samenstelling en werking 
 
Artikel 4 - Algemene bepalingen 
 
De zetel van de jeugdraad is gevestigd op het adres van het provinciebestuur, Provincieplein 1 te 3010 
Leuven. 
 
De jeugdraad bestaat uit een jeugdforum, een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. 
 
Bij de samenstelling van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur wordt gestreefd naar een 
redelijke, evenwichtige verhouding tussen werkvormen van het jeugdwerk, territoriale spreiding over 
de ganse provincie, geslacht, beroepskrachten en vrijwillig(st)ers. 
 
Alle leden verklaren zich individueel en namens hun vereniging akkoord met de principes van het VN-
verdrag inzake de Rechten van het Kind en van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
 
De algemene vergadering regelt de werkzaamheden van de jeugdraad. Deze zullen opgenomen worden 
in een huishoudelijk reglement, dat opgesteld wordt door de algemene vergadering van de jeugdraad 
en goedgekeurd wordt door de deputatie.  
 
De algemene vergadering en het dagelijks bestuur kunnen werkgroepen of commissies oprichten om 
bepaalde materies te behandelen. 
 
Het jeugdforum, de algemene vergadering en het dagelijks bestuur van de jeugdraad kunnen 
deskundigen uitnodigen op hun vergaderingen. 
Zij hebben geen stemrecht. 
 
De gedeputeerde bevoegd voor jeugd en de verantwoordelijke provinciale ambtenaar belast met het 
jeugdbeleid maken eveneens deel uit van de jeugdraad als niet-stemgerechtigde leden. 
 
De deputatie stelt de definitieve samenstelling van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur 
van de provinciale jeugdraad vast binnen 50 dagen na het voorstel van de provinciale jeugdraad. 
 
Uiterlijk zes maanden na de installatie van een nieuwe provincieraad wordt de jeugdraad erkend door 
de deputatie. 
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Artikel 5 - Jeugdforum 
 
Het jeugdforum is samengesteld uit jongeren en jeugdwerkers die interesse hebben voor het 
jeugdbeleid van de provincie Vlaams-Brabant. Interesse uit zich door aanwezig te zijn op de 
bijeenkomsten van het jeugdforum. 
 
Geïnteresseerde personen worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de jeugdraad en van 
de jeugddienst en worden steeds uitgenodigd op de algemene vergadering van de jeugdraad. 
Ze hebben enkel stemrecht voor het voordragen van de kandidaten vanuit het jeugdforum. 
 
Het jeugdforum heeft de volgende taken: 
• het voordragen van 40 % van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering als 

individuele kandidaten; 
• het bieden van een open platform voor terugkoppeling en discussie over het provinciaal 

jeugdbeleid. 
 
Het jeugdforum vergadert minstens één keer om de drie jaar, gekoppeld aan de kalender voor de 
opmaak van de provinciale jeugdwerkbeleidsplannen. De agenda en het voorzitterschap worden 
ingevuld door het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 6 - Algemene vergadering 
 
De algemene vergadering bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden. De 
stemgerechtigde leden worden aangesteld door de deputatie, op voorstel van de uittredende algemene 
vergadering en verdeeld als volgt: 
• 60 % van de leden wordt uit en door de vertegenwoordig(st)ers van het gesubsidieerde provinciale 

jeugdwerk voorgedragen. Hierbij gelden de volgende beperkingen: 
− tweedelijnsjeugdwerk dat aangesloten is bij een derdelijns jeugdwerkorganisatie komt niet in 

aanmerking; 
− per politieke fractie in de provincieraad kan er slechts één politieke jongerenorganisatie 

aangewezen worden; 
− iedere organisatie kan slechts één kandidaat afvaardigen en voorziet voor deze kandidaat een 

plaatsvervanger van het andere geslacht. 
Het mandaat van deze leden hoort de organisatie toe. 

• 40 % van de leden wordt als individuele kandidaten of als kandidaten van gemeentelijke jeugdraden 
uit en door het jeugdforum voorgedragen. Het mandaat van deze leden hoort de persoon toe. Bij 
vervanging wordt een beroep gedaan op de reservelijst van de verkiezingen. 

 
De deputatie moet, na advies van de algemene vergadering van de jeugdraad, leden aan de algemene 
vergadering toevoegen indien de wettelijke evenwichten bij de samenstelling niet zouden 
gerespecteerd zijn. Ten hoogste 2/3de van de leden is van het zelfde geslacht. 
 
Het mandaat duurt drie jaar en is hernieuwbaar.  
 
De stemgerechtigde leden worden verkozen in het najaar voorafgaand aan het jaar waarin het nieuwe 
mandaat van de jeugdraad aanvangt. 
 
De deputatie stelt een ambtenaar van de provinciale jeugddienst als niet-stemgerechtigd secretaris aan. 
 
De leden van de algemene vergadering worden regelmatig en systematisch geïnformeerd over de 
activiteiten van het dagelijks bestuur. 
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Om geldig te stemmen is het nodig dat minstens 8 van de stemgerechtigde leden van de algemene 
vergadering aanwezig is.  
 
Voorwaarden 
 
De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering zijn ten minste 18 jaar. Zij mogen niet ouder 
zijn dan 35 jaar op 1 januari van het jaar waarin hun mandaat aanvangt. 
Zij zijn gedomicilieerd in de provincie Vlaams-Brabant of dragen de verantwoordelijkheid voor een 
jeugdorganisatie waarvan de werking zich voor 80 % in de provincie Vlaams-Brabant afspeelt. Zij 
mogen geen politiek mandaat uitoefenen of tewerkgesteld zijn bij een sociaal-culturele dienst van het 
provinciebestuur of een paraprovinciale instelling in de sociaal-culturele sector. 
 
De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering verbinden zich ertoe een mandaat te vervullen 
voor drie jaar (hernieuwbaar) en de vergaderingen van de algemene vergadering regelmatig en actief 
bij te wonen. Door twee opeenvolgende keren niet-gemotiveerd afwezig te zijn, verliest een lid 
haar/zijn stemrecht en wordt zij/hij vervangen op voorstel van de algemene vergadering. 
 
Taak 
 
De algemene vergadering heeft de volgende taken: 
a) advies verstrekken aan het provinciebestuur of andere instanties over het (provinciaal) jeugdbeleid, 

in de eerste plaats het provinciaal jeugdwerkbeleid; 
b) controle uitvoeren op, terugkoppelen en opvolgen van het dagelijks bestuur, specifiek wat het 

bekrachtigen of het aanpassen van de adviezen betreft die door het dagelijks bestuur aan het 
provinciebestuur werden verstrekt; 

c) initiatieven voorstellen ter ondersteuning van de in artikel 3 genoemde functies; 
d) het dagelijks bestuur verkiezen. 
 
Vergaderingen 
 
De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen, bij voorkeur in het begin en in het 
midden van het werkjaar. Deze frequentie kan verhogen indien het dagelijks bestuur dit nodig acht, of 
indien minstens 25 % van de stemgerechtigde leden dit gezamenlijk aanvragen bij de voorzitter. 
 
De bijeenkomsten van de algemene vergadering zijn openbaar: iedere geïnteresseerde persoon is 
welkom en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht. 
 
Het voorzitterschap wordt bekleed door de voorzitter van het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 7 - Het dagelijks bestuur 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal acht en maximaal vijftien leden, aangesteld door de 
algemene vergadering. 
 
Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur wordt rekening gehouden met de evenwichten die ook 
voor de algemene vergadering worden gehanteerd. 
 
De deputatie moet hieraan, na advies van het dagelijks bestuur van de jeugdraad, leden toevoegen 
vanuit de algemene vergadering, indien de wettelijke evenwichten bij de samenstelling niet 
gerespecteerd zijn. Ten hoogste 2/3de van de leden is van het zelfde geslacht. 
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Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Deze zijn eveneens 
voorzitter en ondervoorzitter van de algemene vergadering en het forum. 
 
Door de deputatie wordt een ambtenaar van de provinciale jeugddienst als niet-stemgerechtigd 
secretaris aangesteld. 
 
Om geldig te stemmen is het nodig dat de helft + 1 van de stemgerechtigde leden van het dagelijks 
bestuur aanwezig is. 
 
Voorwaarden 
 
De leden van het dagelijks bestuur verbinden zich ertoe een (hernieuwbaar) mandaat van drie jaar te 
vervullen en de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering regelmatig bij te 
wonen. Twee opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden kunnen leiden tot het verlies van het 
mandaat. 
 
Vervanging 
 
Indien voortijdig een einde komt aan het mandaat van een lid van het dagelijks bestuur, doet de 
algemene vergadering aan het dagelijks bestuur een voorstel voor de vervanging. 
De plaatsvervang(st)er voltooit het mandaat van haar/ zijn voorgang(st)er. 
 
Taak 
 
Het dagelijks bestuur heeft de volgende taken: 
a) advies verstrekken aan het provinciebestuur of andere instanties over het (provinciaal) jeugdbeleid, 

in de eerste plaats het provinciaal jeugdwerkbeleid. De adviezen worden op de eerstvolgende zitting 
van de algemene vergadering meegedeeld; 

b) beleidsvoorstellen die door de algemene vergadering en het jeugdforum worden geformuleerd 
aanbrengen en uitvoeren; 

c) de werking coördineren, d.w.z.: 
− communiceren naar de algemene vergadering en het jeugdforum toe; 
− de vergaderingen van de algemene vergadering en het jeugdforum voorbereiden en begeleiden; 
− eventuele taakgroepen oprichten en afschaffen. 

d) initiatieven en adviezen aangebracht door de algemene vergadering onderzoeken, behandelen en/ of 
uitvoeren; 

e) contacten met het provinciebestuur (provincieraad, deputatie en jeugddienst ) ontwikkelen en 
onderhouden; 

f) contacten met andere provinciale adviesstructuren ontwikkelen en onderhouden; 
g) contacten met andere provinciale jeugdraden ontwikkelen en onderhouden. 
 
Het dagelijks bestuur waakt over de na te streven evenwichten en gaat na of voldoende aandacht wordt 
besteed aan signalen van minderheidsgroepen. Het zal hierover jaarlijks een verslag aan de algemene 
vergadering voorleggen. 
 
Vergaderingen 
 
Het dagelijks bestuur vergadert in principe eenmaal per maand, de maanden juli en augustus 
uitgezonderd. 
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De voorzitter is de motor, de woordvoer(d)(st)er en het gezicht van de jeugdraad. De ondervoorzitter is 
mede-motor en vervangt de voorzitter bij haar/zijn afwezigheid. 
 
De vergaderingen zijn niet openbaar. 
 
Bij de bespreking van de aan de orde zijnde agendapunten zullen de leden beschikken over de nuttige 
informatie. 
 
De leden ontvangen binnen 14 dagen een verslag van de vergaderingen. 
 
Dringend advies 
 
Bij het uitbrengen van een dringend advies van de jeugdraad kiezen de voorzitter en de ondervoorzitter 
op grond van de concrete situatie tussen de volgende opties: 
a) ofwel wordt een extra vergadering van het dagelijks bestuur samengeroepen; 
b) ofwel formuleren zijzelf een voorlopig advies, na mondelinge consultatie van het dagelijks bestuur, 

dat tijdens de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur kan worden aangepast. 
 
 
V. Relatie met het provinciebestuur 
 
Artikel 8 
 
Het provinciebestuur zorgt voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de 
jeugdraad. Een wederzijdse openheid voor visies en standpunten tussen jeugdraad en provinciebestuur 
wordt nagestreefd. 
 
Het provinciebestuur informeert op actieve wijze de jeugdraad over de besluiten die het neemt inzake 
het jeugdbeleid en over het gevolg dat aan de door de jeugdraad uitgebrachte adviezen wordt gegeven. 
Uiterlijk zes weken na een advies/vraag van de provinciale jeugdraad deelt het provinciebestuur zijn 
standpunt/antwoord mee aan de provinciale jeugdraad. Conform het decreet van 14 februari 2003 
houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het 
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 
december 2006, motiveert de overheid eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen. 
 
Alle verslagen en einddocumenten worden via het algemeen secretariaat meegedeeld aan de 
provincieraad. Het dagelijks bestuur zal jaarlijks een door de algemene vergadering goedgekeurd 
verslag, geïntegreerd in het werkingsverslag van de jeugddienst voorleggen aan de deputatie en de 
provincieraad. 
 
Artikel 9 
 
De communicatie tussen jeugdraad en provincieraad wordt ingevuld door minimaal één jaarlijks 
contact tussen het dagelijks bestuur en de raadscommissie jeugd en cultuur. 
Dit contact zal bij voorkeur in het begin van het kalenderjaar plaatsvinden, voorafgaand aan de 
bespreking en de voorbereiding van de begroting voor het daaropvolgende jaar. 
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Artikel 10 
 
De communicatie tussen jeugdraad en deputatie verloopt in eerste instantie via de gedeputeerde 
bevoegd voor jeugd en via de provinciale jeugddienst. 
 
De gedeputeerde bevoegd voor jeugd kan alle vergaderingen bijwonen met raadgevende stem. 
 
Artikel 11 
 
De provinciale jeugddienst begeleidt de jeugdraad met hoge betrokkenheid en werkt vooral 
voorwaardenscheppend op administratief, logistiek en inhoudelijk vlak. 
 
 
VI. Financiën 
 
Artikel 12 
 
De uitgaven die nodig zijn voor de werking van de jeugdraad worden gedragen door het 
provinciebestuur binnen de perken van de in de provinciebegroting ingeschreven kredieten. 
 
Artikel 13 
 
De mandaten van de jeugdraad zijn onbezoldigd. De leden van het dagelijks bestuur en de 
stemgerechtigde leden van de algemene vergadering ontvangen een vergoeding voor 
verplaatsingskosten voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering. 
 
Externe deskundigen die door de jeugdraad worden uitgenodigd, ontvangen een vergoeding voor hun 
verplaatsingskosten. 
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Nr. 3  Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD) : 
  begrotingswijziging1 en 2, dienstjaar 2007: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 18 december 2007 
  (Federale overheid) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
 

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 
financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid 
artikel 26,4°, artikel 32 en artikel 33; 
 
Overwegende dat de provincieraad advies moet uitbrengen over de begrotingswijzigingen; 
 
Overwegende dat de eerste begrotingswijziging van technische aard is, het gevolg is van het afsluiten van de 
rekeningen 2006 en dat resultaten de provinciebegroting 2008 ten goede komen; 
 
Overwegende dat de tweede begrotingswijziging aangeeft welke projecten, oorspronkelijk begroot voor 
dienstjaar 2007, geen uitvoering zullen krijgen in het begrotingsjaar 2007 en dus uit de begroting 2007 kunnen 
geschrapt worden; 
 
Overwegende dat de tweede begrotingsaanpassingen enkel niet-toegekende toegemoetkomingen betreft en 
aldus de voorziene ramingen voor de tegemoetkomingen aan IMD in de provinciebegroting 2007 niet 
overschrijden; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1. 
 
Er wordt kennisgenomen van de begrotingswijziging nummer 1, dienstjaar 2007 van de Instelling voor 
Morele Dienstverlening van Vlaams-Brabant. Deze begrotingswijziging wordt gunstig geadviseerd, zonder 
begrotingstechnische opmerkingen. 
 
Art. 2. 
 
Er wordt kennisgenomen van de begrotingswijziging nummer 2, dienstjaar 2007 van de Instelling voor 
Morele Dienstverlening van Vlaams-Brabant. Deze begrotingswijziging wordt gunstig geadviseerd zonder 
begrotingstechnische opmerkingen. 
 
Leuven, 18 december 2007 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier        voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 14 januari 2008 
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Herinnering -BESTUURSMEMORIAAL 2008 - vernieuwing abonnement 
 
INSCHRIJVING 
 
Het bestuursmemoriaal wordt elektronisch ter beschikking gesteld op de website van de provincie Vlaams-Brabant   
www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal . 
 
In principe wordt het bestuursmemoriaal nog enkel elektronisch en gratis verspreid. De abonnees die dit wensen kunnen 
echter nog steeds een papieren versie ontvangen van het bestuursmemoriaal tegen 62 euro voor een jaarabonnement en 
6,20 euro voor een los nummer. 
 
De abonnees die ervoor opteren om het bestuursmemoriaal uitsluitend elektronisch te raadplegen ontvangen een 
elektronisch bericht (e-mail met link naar de web-pagina) om mee te delen dat een nieuw nummer van het 
bestuursmemoriaal werd gepubliceerd op de website van de provincie. 
 
Om uw keuze kenbaar te maken dient u onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld terug te sturen naar: 
 
Provincie Vlaams-Brabant 
Algemeen secretariaat 
Provincieplein 1 
3010 Leuven. 
 
fax: 016-26 71 10  
e-mail: svanders@vl-brabant.be 
 
 
 
Ondergetekende (naam en voornaam) ………………………………………………………… 
 
functie…………………………………………………………………..………………………. 
 
 
schrijft zich in voor de periodieke toezending van de publicatie van het bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-
Brabant voor het jaar 2008. 
 
Hij/Zij wenst het bestuursmemoriaal vanaf januari 2008  
 

elektronisch op volgend e-mailadres te ontvangen (gratis): ……………………………….. 
 

in papieren versie toegestuurd te krijgen op volgend adres:  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
en zal het verschuldigde bedrag – 62 euro voor een jaarabonnement – storten op rekeningnummer   091-0106177-88 van 
de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, met vermelding B.M. art. 823. 
 
Plaats ……………………………..   Naam ………………………………. 
 
Datum ……………………………   Handtekening 
 
 
Provincie Vlaams-Brabant  
Algemeen secretariaat 
Bestuursmemoriaal 
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Reglementen en verordeningen van de provincieraad  
  
 
 
Begroting, belastingen en financiën 
             

 
 

Begroting 2007: eerste reeks begrotingswijzigingen: 
 - gewone ontvangsten en uitgaven; 
 - buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
Besluiten 
 - Eerste besluit - kredietwijzigingen; 
 - Tweede besluit - leningen; goedkeuring   

 Besluit van de provincieraad van 6 maart 2007       3                  47 
  

Begroting 2007: tweede reeks begrotingswijzigingen 
- gewone uitgaven en ontvangsten 
- buitengewone uitgaven en ontvangsten 
- eerste besluit - kredietwijzigingen 
Besluit van de provincieraad van 29 mei 2007       6                 116 
 
Provinciale comptabiliteit; vaststelling van de jaarrekeningen  
van de provincie voor het jaar 2005: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 11 september 2007      9                 369 

 
Aanpassing afschrijvingstermijnen vanaf 2008: goedkeuring  
Besluit van de provincieraad van 11 september 2007      9                 404 

 
Begroting 2007: derde reeks begrotingswijzigingen 
Besluit van de provincieraad van 6 november 2007                                         11               496 
 

 
Provinciale comptabiliteit: definitieve vaststelling van de  
jaarrekeningen van de provincie voor het jaar 2006 
Besluit van de provincieraad van 4 december 2007                                         12               612 
 
Begrotingsontwerp der ontvangsten en uitgaven voor het 
begrotingsjaar 2008: 
- gewone ontvangsten en uitgaven; 
- buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
- besluit 1 : opcentiemen 2008 
- besluit 2 leningen: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 11 december 2007                                         12               649 
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Provinciepersoneel 
 
 
 
Provinciedecreet van 9 december 2005 besluit van de  
Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de   
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het   
Provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering  
van de artikelen 156, 175 en 264  van het Provinciedecreet  
van 9 december 2005:  het toevertrouwen van de goedkeuring  
van te betalen bedragen aan de provinciegriffier: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 27 februari 2007      3                44 
 
Aanstelling van twee nieuwe plaatsvervangende provinciale  
stedenbouwkundige ambtenaren: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 6 maart 2007       4                59 
 
Wijzigingen aan : 
- het statuut van het statutair niet-onderwijzend   
provinciepersoneel  
- het reglement van het contractueel niet-onderwijzend provinciepersoneel 
- de bijlage 6 bij statuut en reglement. 
Besluit van de provincieraad van 17 april 2007       4               78 

 
Uitvoeringsbesluit kabinets- en fractiepersoneel: goedkeuring  
Besluit van de provincieraad van 26 juni 2007       7               235 
  
Wijzigingen aan het statuut van het statutair niet-onderwijzend  
provinciepersoneel, het reglement van het contractueel  
niet-onderwijzend provinciepersoneel en de bijlage 6 bij  
statuut en reglement - beslissing na schorsing door het  
bestuurlijk toezicht: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 11 september 2007      9                417 

 
Herziening van het statuut van het statutair niet-onderwijzend  
provinciepersoneel en van het reglement van het contractueel  
niet-onderwijzend provinciepersoneel 
Besluit van de provincieraad van 6 november 2007                                         11              521 

 
Uitvoeringsbesluit kabinets- en fractiepersoneel - handhaving na  
schorsing: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 20 november 2007                                          12              549 

 
 

Provincieraad 
 
 
 
Nieuwe legislatuur: overheidsopdrachten, aangelegenheden van dagelijks bestuur,  
delegatie van provincieraad aan deputatie:  goedkeuring. 
Besluit van de provincieraad van 1 december 2007        1          3 
 
 
Nieuwe legislatuur 
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- begrip dagelijks bestuur  
het gunnen van concessieovereenkomsten van uitbatingen in    
de  Provinciedomeinen; goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 27 februari 2007        3                46 
  
Globale strategische nota 2007-2012: goedkeuring  
Besluit van de provincieraad van 26 juni 2007        7                230 
 
Vaststelling presentiegeld en terugbetaling kosten die verband houden met de  
uitoefening van het mandaat en vergoedingen voor reiskosten  
van de provincieraadsleden 
Besluit van de provincieraad van 26 juni 2007         7               231 
 
Toekenning van eretitels aan gewezen mandatarissen van Vlaams-Brabant 
Besluit van de provincieraad van 26 juni 2007         7               353 

 
Deontologische code van de provincieraadsleden: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 2 oktober 2007                                          10              436 

 
Huishoudelijk reglement provincieraad: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 20 november 2007                                          12              562 
 

 
 

Provinciebedrijven  
 
 
 
Statutenwijziging van de POM Vlaams-Brabant samenstelling en  
benoeming van de leden van de raad  van bestuur, het directiecomité 
en van het college van  commissarissen van de POM Vlaams-Brabant 
Besluit van de provincieraad van 6 februari 2007      2        31 
 
 
 
Provinciedomeinen/ scholen 
 
 
 
Provinciale tuinbouwcentra PAC te Herent en PPK te  
Roosdaal-Pamel: gebruik van de infrastructuur:  
reglementen - tarieven: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 5 juni 2007       6               140 

 
Aanpassing van de reglementen van orde van de  
Provinciedomeinen van Vlaams-Brabant 
Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007       6               156 

 
Aanpassing van de tariefstructuur voor de Provinciedomeinen 
Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007       6               201 
 
Goedkeuring van de gecoördineerde versies van de         
schoolreglementen van de P.S.B.O. De Sterretjes,  
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De Wijnpers en het P.I.S.O. en goedkeuring van het  
centrumreglement van het CVO De Nobel 
Besluit van de provincieraad van 26 juni 2007       7               237 
   
 
 
Reglementen 

 
 
 

Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen -  begroting 2007  
ingediend door de Instelling voor Morele Dienstverlening van  
Vlaams-Brabant (IMD): goedkeuring. 
Besluit van de provincieraad van 19 december 2006       1        4 

   
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de  
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van  
9 december 2005 en ter uitvoering van de artikelen 156, 175 en 264 van het  
Provinciedecreet van 9 december 2005: 
− uitsluiting van visumverplichting voor bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur; 
− opzegging waarborg van de provincieontvanger; goedkeuring.     
− Besluit van de provincieraad van 19 december 2006     1       5 

       
 

Afschaffing provinciale persprijs: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 19 december 2006      1       6 
 
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Crematorium Hofheide '   
definitieve vaststelling 
Besluit van de provincieraad van 30 januari 2007      2       21 
         
Provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor  
de realisatie van MOBI-projecten 
Besluit van de provincieraad van 30 januari 2007      2                 23 
   
Aanpassingen "Literatuurprijs provincie Vlaams-Brabant -  
Vlaamse Gemeenschapscommissie" 
Besluit van de provincieraad van 30 januari 2007      2                 28  
 
Reglement tot instelling van een medaille voor verdienste van de  
provincie Vlaams-Brabant: wijzigingen 
Besluit van de provincieraad van 27 februari 2007       3                40           
 
Nieuw provinciaal susidiereglement fietspaden: goedkeuring  
Besluit van de provincieraad van 20 maart 2007       4  .              61 

 
Goedkeuring van het ontwerp van provinciaal reglement ter  
versterking van de handelskernen en het gemeentelijk  
detailhandelsbeleid in Vlaams-Brabant: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 20 maart 2007       4                   73  
 
Reglement betreffende de terugbetaling van de informatie en de  
informaticaondersteuning van de provincieraadsleden:  
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goedkeuring        
Besluit van de provincieraad van 8 mei 2007       5                   98 

 
Installatie adviserende stuurgroep welzijnsoverleg afvaardiging 
van de provincieraad naar de adviserende stuurgroep: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 8 mei 2007        5       104 
 
Provinciaal reglement voor subsidies voor  
jeugdverblijfinfrastructuur 
Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007       6                 204 

 
Sport: provinciaal reglement betreffende sportinitiatieven voor 
personen met een handicap 
Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007       6                 208 
 
Evaluatie project gemeentelijke administratieve sancties 
bestendigen van het project: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007       6                 212 
 
Reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk  
door het aanbieden van een vrijwilligersverzekering 
Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007                                           6                 214 

 
Aanpassing oprichtingsreglement provinciale sportraad Vlaams-Brabant 
Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007                                           6                 219 
 
Goedkeuring van het huishoudelijk reglement betreffende de  
functie van conciërge in de gebouwen van de provincie 
Vlaams-Brabant: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 11 september 2007      9                 408 

 
Organisatie van het systeem van klachtenbehandeling in de 
provincie Vlaams-Brabant - voorstel van reglement: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 11september 2007      9                 414 
 
Goedkeuring van het ontwerp van provinciaal reglement  
ter ondersteuning van projecten die bijdragen aan de  
ontwikkeling van Vlaams-Brabant als kennisregio: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 11 september 2007      9                 420 
 
Subsidiereglement voor groepswerkingen inzake  
armoedebestrijding: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 16 oktober 2007                                          10              461 

 
Aanpassing statuten vzw sportpromotie Vlaams-Brabant: 
goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 16 oktober 2007                                          10              465 

 
Reglement betreffende de subsidiëring van vernieuwende  
projecten in de welzijnssector: wijzigingen 
Besluit van de provincieraad van 16 oktober 2007       10       481 

 
Aangelegenheden van dagelijks bestuur: 
delegatie van provincieraad aan deputatie 
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algemeen reglement: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 16 oktober 2007       10       488 

 
Opheffing provinciaal reglement inzake de toekenning van  
startsubsidies aan de gemeenten voor de uitbouw van  
gemeentelijke sportstructuren: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 16 oktober 2007       10              491 

 
Opheffing provinciaal reglement inzake de toekenning  
van projectsusidies voor initiatieven rond vorming, studie en 
informatieverstrekking in de sportsector: goedkeuring  
Besluit van de provincieraad van 16 oktober 2007       10              492 

 
Provincial subsidiereglement voor verenigingen voor bijzondere  
projecten rond duurzaam milieubeleid 
Besluit van de provincieraad van 6 november 2007                                          11              531 
  
Rechtzetting materiële fout op p. 441 in het  
Bestuursmemoriaal nummer 10 van 20 oktober 2007                                         11              536 

 
Invoering 'Reglement voor artistieke initiatieven voor de jeugd  
en volwassenen': goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 20 november 2007                                          12              551 

 
Invoering' subsidiereglement voor sociaal-culturele projecten voor 
jeugd en volwassenen': goedkeuring  
Besluit van de provincierad van 20 november 2007                                          12             557 
 
Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van  
de provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 20 november 2007                                           12             608 
 
Opheffing reglement van een provinciale prijs van  
gelijkekansengemeente 
Besluit van de provincieraad van 4 december 2007                                           12             644 
 
Het provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van  
subsidies voor de werking van erkende dierenasielen in  
Vlaams-Brabant 
Besluit van de provincieraad van 4 december 2007                                           12             645 
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Reglementen en verordeningen van de deputatie 
 
 
Besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant 
  Verkiezingen 8 oktober 2006: 
  - financiering verkiezingsuitgaven 
  - berekeningen omslag gemeenten 
  Besluit van de deputatie van 5 juli 2007                               8        363  
 
Deontologische code van de deputatie van Vlaams-Brabant 
Besluit van de deputatie van 8 november 2007                                            11               537 

 
 
 
Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling    
van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest. 
 
 
 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 19 december 2006.                          1          1           
Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van 16 januari 2007, 30 januari 2007  
en van 6 februari 2007             2        16 
Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007     3        36 
Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van 20 maart en 17 april 2007.                   4        55 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van van 8 mei 2007.        5               96          
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van van 29 mei 2007, 5 juni 2007 en 19 juni 2007                 6               111          
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van van 26 juni 2007.                     7        227 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van  van 11 september 2007.        9        376 
Overzichtslijsten  van de raadsbesluiten van  2 oktober 2007 en 16 oktober 2007    10              425 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van  van 6 november 2007.                                          11              493 
Overzichtslijsten  van de raadsbesluiten van  20 november 2007 en 4 en  
11 december 2007                  12             545 
 
 
 
Provinciale omzendbrieven 
 
 
 
Provinciale rondzendbrief VLBR-RO/2007-01 
Verduidelijkingen bij de het doelgroepenbeleid van het  
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant          7              355 
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Omzendbrieven van federale en regionale overheden 
 
 
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden 
van de federale politie naar een korps van de lokale politie -  
Principes en facturatie.          1      7 
 
Vlaamse regering 
De  minister van Binnenlandse Zaken        
Omzendbrief van 14 november 2006 betreffende de Europese  
indeling inzake reactie bij brand van een reeks van thermische  
isolatieproducten van gebouwen          1              . 8 

   
Vlaamse regering 
De Vlaamse minister Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering 
Omzendbrief BB 2007/01 van 12 januari 2007 betreffende  
de boekhouding van de besturen van de eredienst      2       35 

   
Vlaamse regering 
De  Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening    
Het ministerieel besluit houdende goedkeuring van het provinciaal  
ruimtelijk uitvoeringsplan "Rock Werchter" van de provincie Vlaams-Brabant            2                35  

 
Vlaamse regering 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering 
Omzendbrief BB2007/05 van 13 juli 2007 betreffende de  
tuchtprocedure voor madatarissen                                             8              366 

 
Vlaamse regering 
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, 
Wonen en Inburgering 
Omzendbrief BB 2007/06 van 13 juli 2007 betreffende de procedure  
tot toekenning van eretitels aan lokale en provinciale mandadatarissen 
 - Titel X van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 
houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris                                          8              366 

 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Ministeriële omzendbrief PLP 43 betreffende de onderrichtingen  
voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten  
behoeve van de politiezones                                            11              543 
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Wettelijke bekendmakingen 
 
 
 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Internationale Samenwerking. 
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal.           1        
15 
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal.        3        53 
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal.        6       226 
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal.                                                  11            544 
 
 
Andere berichten 
 

 
 

Vlaamse regering 
Besluit van 13 april 2007 van de Vlaamse minister van  
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening 
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan " Crematorium Hofheide"        7             225 
 

 
Betreft: jaarverslag van de provincie Vlaams-Brabant                   3               54 
 
 
Bijlagen bij het bestuursmemoriaal 
 
 
Inhoudsopgave - Bestuursmemoriaal jaargang 2006  
 
 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 




