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Nr. 18 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Dienst algemeen secretariaat) 

 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 18 mei 2010 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
   
   

1. 51 Kennisgeving 
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 161 en 162 van het Provinciedecreet van 9 
december 2005: 
rapportering van de financieel beheerder aan de provincieraad 
en de deputatie: 
kennisneming. 

 
2. 52 Begroting 2010: tweede reeks begrotingswijzigingen: 

− goedkeuring inclusief amendement; 
− gewone en buitengewone ontvangsten; 
− gewone en buitengewone uitgaven; 
− besluit - kredietwijzigingen; 

goedkeuring. 
 

3. 53 Kennisgeving 
Tweede reeks interne kredietaanpassingen 2010: 
kennisneming. 

 
4. 54 Kennisgeving 

Derde reeks interne kredietaanpassingen 2010: 
kennisneming. 
 

5. 55 Realisatie van het gecontroleerd overstromingsgebied 3 
'Spoorweg' te Landen - goedkeuring van het aangepast 
algemeen grondinnemingsplan: 
goedkeuring. 
 

6. 56 Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor 
de uitvoering van kleinschalige 
erosiebestrijdingsmaatregelen: 
goedkeuring. 
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7. 57 Goedkeuring balans, resultatenrekening en begroting vzw  
sportpromotie: 
goedkeuring. 
 

8. 58 De Sterretjes: huur schoolcontainers voor een periode van 2 
jaar: 

− goedkeuring van het bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van 340.000 euro; 

goedkeuring. 
 

9. 
 

59 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te 
Leuven 
advies jaarrekening 2009: 
goedkeuring. 
 

10. 60 Productie en uitzending van een provinciaal tv-programma: 
− goedkeuring van het bestek en de wijze van gunnen; 
− uitgaven geraamd op 4 x 18 x 10.000 euro incl. btw 

(indexeerbaar) of 180.000 euro x 4 jaar; 
goedkeuring. 
 

11. 61 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: algemene 
vergadering van 23 juni 2010: 
aanwijzing van een vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 
 

 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
 
Leuven, 20 mei 2010 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 

 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 1 juni 2010 

 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
   

1. 62 Definitieve ontwerpen provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 
'nv Hof ter Molleken' te Gooik, 'Tuincentrum De Wolf' te Gooik 
en 'nv De Meuter' te Ternat - definitieve vaststelling: 
goedkeuring. 
 

2. 63 Intercommunale Haviland: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van 24 juni 2010 - bijzonder mandaat aan 
de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

 
3. 64 Opdrachthoudende vereniging Riobra: 

aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
jaarvergadering van 11 juni 2010 bijzonder mandaat aan de  
provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

4. 65 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven - afvaardiging 
algemene vergadering op 17 juni 2010: 
goedkeuring. 
 

5. 67 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van 
de Vallei van de Woluwe: 
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 17 juni 2010 en bijzonder mandaat aan deze 
vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

6. 68 Intergemeentelijke vereniging Havicrem:  
algemene vergadering op 23 juni 2010 
aanwijzing van een vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
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7. 69 Provinciale School voor het Buitengewoon lager Onderwijs 'PSBO - 

De Sterretjes'  
dossier voor de bouw van de nieuwe school  
deel 2:  elektriciteitswerken 
deel 3:  HVAC en Sanitair 
deel 4: liftinstallaties 
goedkeuring definitieve ontwerpen en vaststelling van de wijze van 
gunnen: 
goedkeuring. 
 

 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
 
Leuven, 8 juni 2010 
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Nr.  19 Begroting 2010: tweede reeks begrotingswijzigingen 
  (Directie financiën) 
 
 
 
 

 
 

OVERZICHT BEGROTINGSONTWERP  2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2010 

 

 
Begroting 2010 incl. 1e 

begrotingswijziging 

 
Begroting 2010 incl. 2e 

begrotingswijziging 

 
Gewone ontvangsten 

 

 
159.344.370 

 
161.190.780 

 
 

Gewone uitgaven 
 

 
159.344.370 

 
161.190.780 

 
Verschil Gewone dienst 

 

 
0 

 
0 

 
Buitengewone Dienst 

 

 
33.006.590 

 
33.610.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65

 
EERSTE BESLUIT - KREDIETWIJZIGINGEN 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

 
 
Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2010 aangenomen  
door de provincieraad in vergadering van 9 december 2009 
 
Gelet op de bijkomende begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
2 maart 2010; 
 
Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie 
Vlaams-Brabant voor 2010. 
 
 
BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 163.190 euro en van 6.645.600 
euro op 6.808.790 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 8.400 euro wordt bepaald op artikel 050/0130/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke ontvangsten". 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/7021 wordt vermeerderd met 8.800 euro en van 10.000 euro op 
18.800 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 1.800 euro wordt bepaald op artikel 104/0100/7403 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie loonkost". 
 
- Het krediet van artikel 104/0130/7023 wordt verminderd met 6.490 euro en van 45.900 euro op 
39.410 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0140/7021 wordt verminderd met 17.600 euro en van 77.700 euro op 
60.100 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0155/7021 wordt verminderd met 2.610 euro en van 47.800 euro op 
45.190 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0110/7023 wordt vermeerderd met 2.340 euro en van 80.800 euro op 
83.140 euro gebracht. 
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- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 762/0101/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Een krediet van 4.100 euro wordt bepaald op artikel 762/0101/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengst". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/7020 wordt vermeerderd met 2.100 euro en van 29.500 euro op 
31.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/7401 wordt verminderd met 3.300 euro en van 494.500 euro op 
491.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/7401 wordt verminderd met 28.000 euro en van 569.000 euro op 
541.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/7401 wordt vermeerderd met 34.000 euro en van 157.000 euro 
op 191.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/7401 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 21.000 euro op 
25.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt vermeerderd met 11.200 euro en van 123.800 euro 
op 135.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 12.350 euro wordt bepaald op artikel 560/0100/7403 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie interreg Grenzeloos Wandelen". 
 
- Een krediet van 10.390 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/7403 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie loonkost". 
 
- Een krediet van 49.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0330/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling subsidies thuiszorg". 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/7403 wordt vermeerderd met 14.900 euro en van 933.600 euro 
op 948.500 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 5.500 euro wordt bepaald op artikel 832/0200/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Een krediet van 8.780 euro wordt bepaald op artikel 160/0310/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen ". 
 
- Een krediet van 1.169.000 euro wordt bepaald op artikel 923/0160/7023 (nieuw) met als opgave 
"Erfpacht PIVO-woonzone". 
 
- Het krediet van artikel 923/0130/7512 wordt vermeerderd met 97.000 euro en van 493.600 euro 
op 590.600 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 119.500 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen Bodembreed". 
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- Een krediet van 1.200 euro wordt bepaald op artikel 529/0200/7021 (nieuw) met als opgave 
"Europe Direct - terugbetalingen". 
 
- Een krediet van 1.180 euro wordt bepaald op artikel 530/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Het krediet van artikel 620/0160/7512 wordt verminderd met 35.820 euro en van 135.200 euro op 
99.380 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen". 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/7020 wordt vermeerderd met 92.500 euro en van 211.700 euro 
op 304.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0210/7020 wordt vermeerderd met 110.000 euro en van 230.400 euro 
op 340.400 euro gebracht. 
 
 
BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met 2.385.672 euro en van 2.587.668 
euro op 4.973.340 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt verminderd met 66.120 euro en van 6.811.520 euro 
op 6.745.400 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 300.000 euro wordt bepaald op artikel 104/0100/6620 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke kosten". 
 
- Een krediet van 20.430 euro wordt bepaald op artikel 104/0101/6620 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke kosten". 
 
- Een krediet van 8.700 euro wordt bepaald op artikel 104/0600/6132 (nieuw) met als opgave 
"Deelname missies, beurzen, tentoonstellingen". 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/6501 wordt verminderd met 2.000.000 euro en van 9.102.900 
euro op 7.102.900 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt vermeerderd met 59.900 euro en van 1.200.900 euro 
op 1.260.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt vermeerderd met 5.600 euro en van 88.700 euro op 
94.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt vermeerderd met 13.500 euro en van 294.300 euro 
op 307.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt vermeerderd met 1.600 euro en van 25.800 euro op 
27.400 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 1.200 euro op 
1.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt verminderd met 125.400 euro en van 916.800 euro 
op 791.400 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6230 wordt vermeerderd met 1.200 euro en van 4.500 euro op 
5.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 848.692 euro en van 29.404.992 
euro op 28.556.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 57.800 euro en van 2.099.200 euro 
op 2.041.400 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt verminderd met 189.400 euro en van 5.835.000 euro 
op 5.645.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 27.000 euro en van 786.800 euro op 
759.800 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt verminderd met 14.200 euro en van 48.500 euro op 
34.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt vermeerderd met 2.900 euro en van 798.800 euro op 
801.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt verminderd met 4.000 euro en van 56.500 euro op 
52.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt verminderd met 7.900 euro en van 136.400 euro op 
128.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt verminderd met 500 euro en van 17.200 euro op 
16.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6280 wordt verminderd met 200 euro en van 1.100 euro op 900 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0200/6171 wordt verminderd met 16.620 euro en van 101.500 euro op 
84.880 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 520 euro wordt bepaald op artikel 104/0220/6131/02 (nieuw) met als opgave 
"Onkosten examens (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 050/0220/6270 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 60.000 euro op 
70.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 140.000 euro wordt bepaald op artikel 101/0200/6120 (nieuw) met als opgave 
"Erelonen, presentiegelden, vergoedingen". 
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- Het krediet van artikel 104/0100/6110 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 265.300 euro op 
269.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 131/0200/6250 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 352.000 euro 
op 367.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt vermeerderd met 72.500 euro en van 447.500 euro 
op 520.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1110/6402 wordt vermeerderd met 10.800 euro en van 1.403.500 euro 
op 1.414.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/0101/6132 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 50.000 euro op 
65.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1200/6132 wordt vermeerderd met 70.300 euro en van 205.800 euro 
op 276.100 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/0100/6132 wordt verminderd met 1.640 euro en van 80.000 euro op 
78.360 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0250/6132 wordt vermeerderd met 29.900 euro en van 104.600 euro 
op 134.500 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 9.000 euro wordt bepaald op artikel 701/0280/6402 (nieuw) met als opgave 
"Project Bednet - nominatieve subsidie". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6120 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 7.900 euro op 
17.900 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt vermeerderd met 4.800 euro en van 137.900 euro op 
142.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6150 wordt vermeerderd met 25.700 euro en van 57.500 euro op 
83.200 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 2.840 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/6133/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6000 wordt verminderd met 500 euro en van 13.900 euro op 
13.400 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6132 wordt verminderd met 500 euro en van 110.700 euro op 
110.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6133 wordt verminderd met 600 euro en van 75.000 euro op 
74.400 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 56.500 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/6100 (nieuw) met als opgave 
"Huurkosten". 
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- Het krediet van artikel 752/0100/6133 wordt vermeerderd met 71.900 euro en van 13.000 euro op 
84.900 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt vermeerderd met 11.200 euro en van 33.700 euro op 
44.900 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 14.600 euro op 
18.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 560/0300/6401 wordt vermeerderd met 12.350 euro en van 618.000 euro 
op 630.350 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6400 wordt verminderd met 30.000 euro en van 242.000 euro op 
212.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0130/6405 wordt verminderd met 412.500 euro en van 972.500 euro 
op 560.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0390/6402 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 30.000 euro op 
60.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 833/0700/6405 wordt vermeerderd met 232.500 euro en van 517.500 euro 
op 750.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0350/6401 wordt vermeerderd met 2.500 euro en van 10.000 euro op 
12.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0350/6402 wordt verminderd met 20.000 euro en van 40.000 euro op 
20.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 834/0360/6401 wordt vermeerderd met 17.500 euro en van 150.000 euro 
op 167.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 843/0700/6405 wordt vermeerderd met 180.000 euro en van 150.000 euro 
op 330.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 852/0130/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Etnisch-culturele minderheden - werkingssubsidies (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 852/0100/6132 wordt vermeerderd met 7.400 euro en van 50.000 euro op 
57.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0110/6120 wordt vermeerderd met 15.450 euro en van 82.000 euro op 
97.450 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 2.130 euro wordt bepaald op artikel 832/0200/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/6120 wordt verminderd met 6.000 euro en van 16.900 euro op 
10.900 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt verminderd met 12.000 euro en van 126.600 euro op 
114.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 832/0300/6401 wordt vermeerderd met 20.500 euro en van 35.500 euro op 
56.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 832/0300/6402 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 4.500 euro op 
7.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0200/6132 wordt vermeerderd met 22.600 euro en van 26.000 euro op 
48.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0310/6401 wordt vermeerderd met 8.780 euro en van 700.000 euro op 
708.780 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0360/6401 wordt verminderd met 10.600 euro en van 47.500 euro op 
36.900 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 1.150.000 euro wordt bepaald op artikel 923/0160/6405 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie pivo-woonzone". 
 
- Het krediet van artikel 900/0345/6406 wordt vermeerderd met 196.000 euro en van 254.800 euro 
op 450.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0150/6406 wordt verminderd met 196.000 euro en van 500.000 euro 
op 304.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 6.980 euro wordt bepaald op artikel 526/0900/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie Centrum Ervaringsgericht Onderwijs". 
 
- Het krediet van artikel 526/1000/6400 wordt verminderd met 2.290 euro en van 50.000 euro op 
47.710 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/2200/6401 wordt verminderd met 7.500 euro en van 316.510 euro op 
309.010 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt verminderd met 4.690 euro en van 47.500 euro op 
42.810 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 521/0200/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie VOKA". 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 621/0340/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie Boeren op een Kruispunt". 
 
- Het krediet van artikel 621/0440/6132 wordt verminderd met 162.270 euro en van 364.270 euro 
op 202.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 258.960 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6401 (nieuw) met als opgave 
"Bodembreed - subsidies aan gezinnen". 
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- Een krediet van 26.060 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6402 (nieuw) met als opgave 
"Bodembreed - subsidies aan overheden". 
 
- Het krediet van artikel 622/0330/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 24.700 euro op 
49.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 622/0340/6132 wordt verminderd met 25.000 euro en van 25.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 65.000 euro wordt bepaald op artikel 876/0460/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie project Zwervend afval". 
 
- Het krediet van artikel 879/0230/6132 wordt verminderd met 40.000 euro en van 289.500 euro op 
249.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt verminderd met 35.000 euro en van 188.300 euro op 
153.300 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0496/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie VOKA ". 
 
- Het krediet van artikel 879/0890/6401 wordt verminderd met 15.000 euro en van 30.000 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0890/6402 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie hinderprojecten (overheid)". 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 530/0420/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan VOKA". 
 
- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt vermeerderd met 66.500 euro en van 127.900 euro 
op 194.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0410/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 40.000 euro op 
45.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 530/0410/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie internationalisering". 
 
- Een krediet van 55.000 euro wordt bepaald op artikel 530/0432/6401 (nieuw) met als opgave 
"Cofinanciering Europese projecten en/of gebiedsgerichte projecten". 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6000 wordt verminderd met 5.000 euro en van 22.000 euro op 
17.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6133 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 47.500 euro op 
55.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6150 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 53.100 euro op 
68.100 euro gebracht. 
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- Een krediet van 40.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie schietstand". 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6120 wordt vermeerderd met 45.000 euro en van 155.000 euro 
op 200.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6132 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 210.000 euro 
op 310.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6200 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 204.600 euro 
op 244.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6230 wordt vermeerderd met 11.600 euro en van 59.000 euro op 
70.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6120 wordt vermeerderd met 60.900 euro en van 163.400 euro 
op 224.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6200 wordt verminderd met 27.900 euro en van 102.900 euro op 
75.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6230 wordt verminderd met 8.000 euro en van 29.700 euro op 
21.700 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6120 wordt vermeerderd met 32.100 euro en van 155.600 euro 
op 187.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6200 wordt verminderd met 17.700 euro en van 85.200 euro op 
67.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6230 wordt verminderd met 5.100 euro en van 24.600 euro op 
19.500 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 64.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies aan overheden (vorige jaren)". 
 
- Het krediet van artikel 482/0360/6402 wordt vermeerderd met 5.660 euro en van 21.500 euro op 
27.160 euro gebracht. 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 323.560 euro en van 24.929.470 
euro op 25.253.030 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt verminderd met 66.120 euro en van 6.811.520 euro 
op 6.745.400 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 256.000 euro wordt bepaald op artikel 124/0200/2200BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop terreinen en gronden". 
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- Het krediet van artikel 760/0200/2410BO wordt vermeerderd met 4.600 euro en van 15.000 euro 
op 19.600 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 150 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2440BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop roerende investeringen". 
 
- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0415/1515 (nieuw) met als opgave 
"Tussenkomst van derden in een investering". 
 
- Een krediet van 55.420 euro wordt bepaald op artikel 879/0840/1513 (nieuw) met als opgave 
"Europese investeringssubsidie". 
 
 
BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 
 
- Een krediet van 37.500 euro wordt bepaald op artikel 124/0160/2200 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden". 
 
- Een krediet van 212.500 euro wordt bepaald op artikel 124/0150/2210 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: aanschaf". 
 
- Een krediet van 3.330 euro wordt bepaald op artikel 104/0420/2800 (nieuw) met als opgave 
"Waarborg". 
 
- Het krediet van artikel 104/1220/2100 wordt verminderd met 70.300 euro en van 210.900 euro op 
140.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2211 wordt verminderd met 3.300 euro en van 61.400 euro op 
58.100 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2310 wordt vermeerderd met 3.300 euro en van 10.500 euro op 
13.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2400 wordt verminderd met 1.300 euro en van 23.000 euro op 
21.700 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 61.500 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2210 (nieuw) met als opgave 
"Aanschaf gebouwen". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt vermeerderd met 5.400 euro en van 42.400 euro op 
47.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2211 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 221.000 euro 
op 246.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2300 wordt verminderd met 12.000 euro en van 381.500 euro op 
369.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2400 wordt vermeerderd met 5.500 euro en van 47.500 euro op 
53.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 735/0100/2440 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 34.100 euro op 
38.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt vermeerderd met 47.300 euro en van 30.000 euro op 
77.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 25.000 euro op 
45.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 11.000 euro op 
16.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt verminderd met 8.000 euro en van 43.000 euro op 
35.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt verminderd met 65.000 euro en van 3.103.000 euro 
op 3.038.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt vermeerderd met 35.000 euro en van 315.000 euro 
op 350.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2300 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 45.000 euro op 
75.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2410 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 297.000 euro op 
301.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 720.000 euro 
op 750.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2200 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 343.500 euro 
op 353.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt verminderd met 50.000 euro en van 410.000 euro op 
360.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2300 wordt vermeerderd met 11.000 euro en van 150.000 euro 
op 161.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2400 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 2.500 euro op 
12.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2440 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 17.500 euro op 
37.500 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 180.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0400/2200 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden". 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2210 wordt verminderd met 180.000 euro en van 750.000 euro 
op 570.000 euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 879/0415/2100 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 215.000 euro 
op 245.000 euro gebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 879/0840/2270 wordt vermeerderd met 88.000 euro en van 49.600 euro op 
137.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 620/0160/2900 wordt verminderd met 35.820 euro en van 135.200 euro op 
99.380 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2310 (nieuw) met als opgave 
"Informaticamaterieel". 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/2410 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 150.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0790/2900/02 (nieuw) met als opgave 
"Renteloze lening (vorige jaren)". 
 
 
Leuven, 18 mei 2010 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER        (g) Vic LAUREYS 

provinciegriffier  voorzitter 
 

 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 11 juni 2010 
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Nr. 20 Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de  
  uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen 
  (Directie infrastructuur - dienst waterlopen) 
 
 

  
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding;  
 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de uitvoering van erosiebestrijdingswerken wil 
versnellen en met dat doel de diensten van erosiecoördinator aanbiedt aan de geïnteresseerde 
Vlaams-Brabantse gemeenten; 
 
 
Overwegende dat de gemeenten voor de uitvoering van de werken uit een goedgekeurd erosie-
bestrijdingsplan 75 % subsidie ontvangen van het Vlaamse Gewest; 
 
 
Overwegende dat een aanvullende subsidie van de provincie een bijkomende stimulans kan zijn om 
actief werk te maken aan een versnelde uitvoering; 
 
 
Overwegende dat het voor het doeltreffend bestrijden van erosie in bepaalde gevallen nuttig kan 
zijn werken uit te voeren die niet in een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan staan; 
 
 
Overwegende dat de subsidies voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen 
aangerekend kunnen worden op het artikel 482/0100/6406 van de gewone begroting van 2010; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de uitvoering van kleinschalige 
erosiebestrijdingsmaatregelen, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 18 mei 2010 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier      voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 20 mei 2010 
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Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de uitvoering van 
kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen 

Hoofdstuk I: algemene bepalingen 

Artikel 1. Voorwerp  
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 
 
De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.  

Art.2. Definities 
De definities van het artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende 
de erosiebestrijding, hieronder het 'erosiebesluit' genoemd, zijn van toepassing. 

Hoofdstuk II: kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen waarvoor de 
gemeente overeenkomstig de bepalingen van het erosiebesluit een subsidie 
ontvangt van het Vlaamse Gewest 

Art. 3. Subsidiabele kosten 
De subsidiabele kosten bestaan uit: 

1. De kosten voor de uitvoering van de werken; 
2. De kosten van de grondinname en de kosten van de vergoeding van de gebruikers, met 

inbegrip van de bijbehorende kosten zoals registratiekosten, afpalingskosten, kosten 
bodemattest en notariskosten. 

 
Volgende algemene kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring binnen het kader van dit 
reglement: 

1. De honoraria voor de ontwerper en in voorkomend geval voor de milieueffectrapportage,  
2. De kosten voor geotechnische proeven en studies,  
3. De kosten voor publicatie en aanbesteding,  
4. De kosten voor proeven op materialen,  
5. De kosten voor teeltschade, afbraak van onroerende goederen en genotsderving bij de 

uitvoering van de werken, 
6. De kosten voor het verplaatsen van leidingen. 

Art. 4. Bedrag van de subsidie 
Voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen, waarvoor de gemeente 
overeenkomstig de bepalingen van het erosiebesluit een subsidie ontvangt van het Vlaamse Gewest, 
bedraagt de provinciale subsidie maximaal 15 % van de in het artikel 3 vermelde subsidiabele 
kosten, met een maximum van 15.000 euro per toegekende subsidie. 
 
De subsidie van de provincie voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen 
kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies van de provincie. 
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Het gecumuleerd bedrag van de provinciale subsidie en subsidies van derden mag niet meer dan 90 
% van de subsidiabele kosten bedragen. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie 
verminderd worden.  

Art. 5. Aanvraag van de subsidie 
Bij haar aanvraag voor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voegt de gemeente een kopie 
van de goedgekeurde definitieve aanvraag bij het Vlaamse Gewest. De gemeente richt haar 
aanvraag aan de deputatie van Vlaams-Brabant, dienst waterlopen, Provincieplein 1 te 3010 
Leuven. Ze overhandigt haar aanvraagdossier tegen ontvangstbewijs aan de ontvangstbalie van het 
provinciehuis of verstuurt ze per aangetekende zending. 

Art. 6. Uitbetaling van de subsidie 
De subsidie van de provincie wordt in één enkele schijf vereffend, na de volledige uitvoering van de 
werken. 
 
Bij de aanvraag tot vereffening van de subsidie voegt de aanvrager een kopie van de goedgekeurde 
eindafrekening van het Vlaamse Gewest. 

Hoofdstuk III: kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen waarvoor de 
gemeente geen subsidie ontvangt van het Vlaamse Gewest 

Art. 7. Situering 
Indien voor het doeltreffend bestrijden van erosie, kleinschalige ingrepen nodig zijn die niet in 
aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van het erosiebesluit, kan de deputatie beslissen 
deze werken te subsidiëren voor zover ze noodzakelijk en dringend zijn.  

Art. 8. Subsidiabele kosten 
De subsidiabele kosten bestaan uit: 

1. De kosten voor de aankoop en levering van materialen; 
2. De kosten voor de uitvoering van de werken. 

 
Volgende algemene kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring binnen het kader van dit 
reglement: 

1. De honoraria voor de ontwerper en in voorkomend geval voor de milieueffectrapportage,  
2. De kosten voor geotechnische proeven en studies,  
3. De kosten voor publicatie en aanbesteding,  
4. De kosten voor proeven op materialen,  
5. De kosten voor teeltschade, afbraak van onroerende goederen en genotsderving bij de 

uitvoering van de werken, 
6. De kosten voor het verplaatsen van leidingen; 
7. De kosten van de grondinname en de kosten van de vergoeding van de gebruikers, met 

inbegrip van de bijbehorende kosten zoals registratiekosten, afpalingskosten, kosten 
bodemattest en notariskosten. 

Art. 9. Bedrag van de subsidie 
Voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen, waarvoor de gemeente geen 
subsidie ontvangt van het Vlaamse Gewest, bedraagt de provinciale subsidie maximaal 90 % van de 
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in het artikel 8 vermelde subsidiabele kosten, met een maximum van 15.000 euro per toegekende 
subsidie. 
 
De subsidie van de provincie voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen 
kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies van de provincie. 
 
Het gecumuleerd bedrag van de provinciale subsidie en subsidies van derden mag niet meer 
bedragen dan 90 % van de subsidiabele kosten. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie 
verminderd worden.  

Art. 10. Aanvraag van de subsidie 
Bij haar aanvraag voor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voegt de gemeente een kopie 
van het ontwerpdossier, met een gedetailleerde raming van de subsidiabele kosten, vermeld in het 
artikel 8. De gemeente richt haar aanvraag aan de deputatie van Vlaams-Brabant, dienst waterlopen, 
Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Ze overhandigt haar aanvraagdossier tegen ontvangstbewijs aan 
de ontvangstbalie van het provinciehuis of verstuurt ze per aangetekende zending. 

Art. 11. Uitbetaling van de subsidie 
De subsidie van de provincie wordt in één enkele schijf vereffend, na de volledige uitvoering van de 
werken. 
 
Bij de aanvraag tot vereffening van de subsidie voegt de aanvrager volgende documenten: 

1. Alle facturen voor de aankoop en levering van materialen; 
2. De eindafrekening van de uitgevoerde werken, met inbegrip van alle facturen. 

Art. 12. Instandhoudingstermijn 
Het betrokken gemeentebestuur verbindt zich ertoe de gesubsidieerde kleinschalige 
erosiebestrijdingsmaatregelen op een duurzame manier gedurende ten minste tien jaar in stand te 
houden, tenzij ze vervangen worden door andere maatregelen met een meer definitief karakter.  
  
In voorkomend geval moet uit de overeenkomsten met de eigenaars, de vruchtgebruikers, de 
houders van andere zakelijke rechten en de gebruikers blijken welke partijen de goederen die met 
de subsidies ingericht zullen worden, gedurende een periode van tien jaar in stand zullen houden en 
beheren voor de beoogde doelstelling, en hoe de in de overeenkomsten opgenomen verplichtingen 
overgaan op de nieuwe eigenaars, de vruchtgebruikers, de houders van andere zakelijke rechten en 
de gebruikers. 

Hoofdstuk IV: slotbepalingen 

Artikel 13. Overeenkomsten met houders van zakelijke rechten en gebruikers 
De kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen kunnen uitgevoerd worden zowel op het openbare 
en private domein van de gemeenten als op gronden van publiekrechtelijke rechtspersonen, 
privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen, als die publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen naargelang het geval daarmee instemmen. 
 
In voorkomend geval moeten zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van andere 
zakelijke rechten instemmen met de uitvoering van de erosiebestrijdingswerken. Die instemming 
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wordt vastgelegd in een tussen de partijen opgestelde overeenkomst, die eveneens de nodige 
waarborgen omvat voor het beheer van de uit te voeren werken. 
 
In voorkomend geval moeten de gebruikers instemmen met de uitvoering van de 
erosiebestrijdingswerken. Die instemming wordt vastgelegd in een tussen de partijen opgestelde 
overeenkomst, die eveneens de vergoeding van de gebruiker omvat. 

Art. 14. Code van goede praktijk 
Voor de erosiebestrijdingswerken waarvoor een code van goede praktijk erosiebestrijdingswerken 
bestaat, wordt deze code toegepast. 
 
Bij de opmaak van het ontwerp kan de gemeente het advies vragen van de provincie Vlaams-
Brabant. 

Art. 15. Sancties  
Indien een gemeente een of meer bepalingen van dit reglement niet naleeft, onjuiste of onvolledige 
gegevens meedeelt aan de provinciale administratie kan de deputatie de uitbetaling van reeds 
toegekende, maar nog niet vereffende subsidie stopzetten of de reeds vereffende subsidie geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen. 

Art. 16. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


