
Nummer 1 20 januari 2011 17de jaargang

Inhoud

Reglementen en verordeningen van de provincieraad

Nr. 1 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van
18 januari 2011 blz. 1

Nr. 2 Bijlage
Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant - jaargang 2010
Alfabetische inhoudsopgave per rubriek blz. 2

Bestuursmemoriaal
Provincie Vlaams-Brabant



Een jaarabonnement op het 'Bestuursmemoriaal' ontvangt u door storting van 62 euro op de rekening
nr. 091-0106177-88 van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven met vermelding op de strook 
van 'BM art. 823'. 
Een los exemplaar kan verkregen worden tegen de prijs van 6,20 euro.
Een elektronische versie van het bestuursmemoriaal wordt verspreid via de website van de provincie:
www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal

Verantwoordelijke uitgever: Marc COLLIER, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Bestuursmemoriaal nr. 1 - 20 januari 2011



1

Nr. 1 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administatie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 18 januari 2011

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 1 Advies over de grenzen van de provinciale kiesdistricten:
negatief advies inzake het voorstel tot wijziging van de indeling van 
kiesdistricten in de provincie Vlaams-Brabant.

2. 2 Herinrichting Hoezenbroekbeek, waterloop nr. 5.133 van de 
tweede categorie tussen de opgenomen punten 17 en 28 langs de 
Hoezenbroekstraat te Gooik:
goedkeuring van het ontwerp en vaststelling van de wijze van gunnen;
goedkeuring.

3. 3 Herinrichting Hoezenbroekbeek, waterloop nr. 5.133 van de 
tweede categorie tussen de opgenomen punten 17 en 28 langs de 
Hoezenbroekstraat te Gooik:
goedkeuring grondinnemingsplan;
goedkeuring.

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

Leuven, 19 januari 2011
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Nr. 2 Bijlage
Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant - jaargang 2010
Alfabetische inhoudsopgave per rubriek

INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2010                                                                     nr.          blz.

Reglementen en verordeningen van de provincieraad

Begroting, belastingen en financiën

Begroting 2010: eerste reeks begrotingswijzigingen 9 26
Besluit van de provincieraad van 2 maart 2010

Begroting 2010: tweede reeks begrotingswijzigingen
Besluit van de provincieraad van 18 mei 2010 18 60

Begroting 2010: derde reeks begrotingswijzigingen 2010
Besluit van de provincieraad van 9 november 2010 38 181

Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen van de provincie
voor het jaar 2009
Besluit van de provincieraad van 7 december 2010 51 265

Ontwerp van de financiële nota der ontvangsten en uitgaven voor het 
begrotingsjaar 2011
Besluit van de provincieraad van 7 en 14 december 2010 52 266

Provinciepersoneel

Aanpassing personeelsformatie en opmaak overgangsregeling 22 86
Besluit van de provincieraad van 29 juni 2010

Wijziging van rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel 23 90
Besluit van de provincieraad van 29 juni 2010

Verhoging bedrag fietsvergoeding woon-werkverkeer vanaf 1 juli 2010 24 116
Besluit van de provincieraad van 29 juni 2010

Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling
Besluit van de provincieraad van 15 december 2010 53 268
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INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2010                                                                     nr.          blz.

Provincieraad

Delegatie voor de aanvraag om bijkomende onderwijsbevoegdheid voor het CVO
De Nobel binnen de 'oefening Tienen'.
Besluit van de provincieraad van 9 februari 2010 5 9

Reglementen

Organiek en huishoudelijk reglement van het PIVO: opheffing en nieuw organiek
en huishoudelijk reglement en schoolreglement
Besluit van de provincieraad van 9 februari 2010 4 4

Provinciaal subsidiereglement voor de verwerving van gronden in het kader 
van de bescherming van de biodiversiteit
Besluit van de provincieraad van 9 februari 2010 6 10

Aanpassing aan provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van 
investerings- en uitrustingstoelagen voor voorzieningen voor personen met 
een handicap
Besluit van de provincieraad van 2 maart 2010 10 36

Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de uitvoering
van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen
Besluit van de provincieraad van 18 mei 2010 20 77

Provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringssubsidie
voor voorzieningen in de bijzondere jeugdbijdstand
Besluit van de provincieraad van 29 juni 2010 25 117

Aanpassing provinciaal subsidiereglement ter bevordering van de participatie
van kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen (doelgroepenreglement) 26 121
Besluit van de provincieraad van 29 juni 2010

Reglement betreffende de subsidiëring van nieuwe dagopvanginitiatieven 
voor ouderen 33 138
Besluit van de provincieraad van 19 oktober 2010

Wijziging provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven
Besluit van de provincieraad van 19 oktober 2010 34 143

Wijziging provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven
door huisvestingsmaatschappijen
Besluit van de provincieraad van 19 oktober 2010 35 159



4

INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2010                                                                     nr.          blz.

Nieuw provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor
manifestaties ter promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten: goedkeuring
en opheffing bestaand reglement
Besluit van de provincieraad van 9 november 2010 39 205

Reglement betreffende de inning van de provinciebelasting op de vergunnings-
plichtige bedrijven:wijziging
Besluit van de provincieraad van 9 november 2010 40 210

Reglement betreffende de inning van een provinciebelasting op de bank- en 
financieringsinstellingen: afschaffing
Besluit van de provincieraad van 9 november 2010 41 216

Wijziging van het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies
aan grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten
Besluit van de provincieraad van 9 november 2010 42 217

Aanpassingen reglementen over het toekennen van huisvestingsleningen voor 
aankoop, bouw en renovatie van woningen
Besluit van de provincieraad van 23 november 2010 45 228

Opheffing van de provinciale reglementen voor de toekenning van een premie
voor dak- en buitenmuurisolatie en voor de toekenning van een premie voor een
zonneboiler.
Besluit van de provincieraad van 23 november 2010 46 245

Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de Vlaams-Brabantse kring-
loopcentra en hergebruikcentra - opheffing van het provinciaal subsidiereglement
voor de Koepel van Vlaamse Kringloopcentra (KVK) en kringloopcentra van 
17 december 2002
Besluit van de provincieraad van 23 november 2010 47 246

Goedkeuring van het provinciaal reglement inzake de professionalisering van de 
sociale economie in Vlaams-Brabant - opheffing van de bestaande reglementering
Besluit van de provincieraad van 23 november 2010 48 255

Wijziging reglement betreffende de subsidiëring van lokale en regionale 
vrijwilligersbeurzen
Besluit van de provincieraad van 23 november 2010 49 259

Reglement betreffende de subsidiëring van lokale initiatieven opvoedingsonder-
steuning tijdens de Vlaamse 'week van de opvoeding'
Besluit van de provincieraad van 23 november 2010 50 262
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INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2010                                                                     nr.          blz.

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 12 januari 2010 1 1
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 9 februari 2010 3 3
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 2 maart 2010 8 24
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 30 maart 2010 14 54
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 4 mei 2010 16 58
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 18 mei 2010 

en van 1 juni 2010 18 60
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 29 juni 2010 21 83
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 7 september 2010 30 133
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 5 oktober 2010

en van 19 oktober 2010 32 135
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 9 november 2010 37 179
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 23 november 2010

en van 7, 14 en 15 december 2010 44 223

Omzendbrieven van federale en regionale overheden

Vlaamse Overheid

De minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Omzendbrief LNE/2009/02 van 8 januari 2010 houdende het goed onderhoud van 
openbare rioleringen en collectoren 12 46

Vlaams minister van Bestuurszaken
De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
Omzendbrief BB 2010/02 betreffende vervreemding van onroerende goederen door de
provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten - procedure 13 53

Ministerie van Binnenlandse Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken
Ministeriële omzendbrief m.b.t. de mogelijkheid tot schaalvergroting van 
de politiezone 15 57
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INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2010                                                                     nr.          blz.

Verordeningen en besluiten van de gouverneur

Besluit van de gouverneur
Controles op de naleving van de veiligheidsmaatregelen
Besluit van de gouverneur van 11 februari 2010 11 44

Wettelijke bekendmakingen

Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 16 59
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 27 128
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 28 129
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 36 178
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 43 222
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 55 273

Directie infrastructuur 31 134

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het politiereglement op de 
buurtwegen van de provincie Vlaams-Brabant 29 130

Andere berichten

Bijlage
Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant - jaargang 2009
Alfabetische inhoudsopgave per rubriek 7 18

Herinnering - Bestuursmemoriaal 2010 - vernieuwing abonnement 2 2

Herinnering - Bestuursmemoriaal 2011
Vernieuwing abonnement 54 272
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