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Nr. 30 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 7 september 2010

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 88 VERA: jaarverslag, controleverslag van de bedrijfsrevisor, 
verslag van 
de commissarissen, jaarrekening 2009, begroting en 
ondernemingsplan 2010: voorlopige goedkeuring en 
kennisneming:
goedkeuring

2. 89 Vertegenwoordigingen in VILT vzw en de Nationale Proeftuin 
voor witloof vzw:
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven, 9 september 2010
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Nr. 31 Directie infrastructuur
(dienst ruimtelijke ordening)

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Provincie Vlaams-Brabant: provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

TERNAT. — Bij besluit van 20 juli 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv De 
Meuter'te Ternat van de provincie Vlaams-Brabant, zoals definitief aanvaard door de provincieraad
op 1 juni 2010.

GOOIK. — Bij besluit van 20 juli 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hof ter 
Molleken'te Gooik van de provincie Vlaams-Brabant, zoals definitief aanvaard door de 
provincieraad op 1 juni 2010.

GOOIK. — Bij besluit van 20 juli 2010 van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport is goedgekeurd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Tuincentrum De Wolf'te Gooik van de provincie Vlaams-Brabant, zoals definitief aanvaard door 
de provincieraad op 1 juni 2010.

Dit bericht werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2010 op pagina 53378.

Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 7 september 2010
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