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Nr. 23 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid – dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 21 mei 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 76 Wijziging statuten provinciale jeugdraad:
goedkeuring.

2. 77 Wijziging en opheffing van het subsidiereglement voor regionale 
netwerkstructuren in het jeugdwerk van 27 maart 2012:
goedkeuring.

3. 92 Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (P.B.E.): provinciale 
vertegenwoordiging - herziening van de beslissing van 12 maart 
2013:
goedkeuring.

4. 94 Vertegenwoordiging van de provincie Vlaams-Brabant in de vzw 
Ahasverus:
goedkeuring.

5. 95 Vertegenwoordiging van de provincie in de algemene 
vergadering van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn:
goedkeuring.

6. 96 Vertegenwoordiging van de provincie in de raad van advies van 
de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn:
goedkeuring.

7. 98 Goedkeuring bestuursakkoord tussen de provincie Vlaams-
Brabant en het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap 
ter uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 19 
april 2013:
goedkeuring.

8. 99 Goedkeuring nieuw organogram, samenstelling 
managementteam, aanpassing personeelsformatie en 
aanpassing rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel:
goedkeuring.

9. 100 Provinciaal mobiliteitscharter - principiële goedkeuring:
goedkeuring.

10. 101 Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van 
aanpassingspremies van woningen voor ouderen en personen 
met een handicap:
goedkeuring.
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11. 102 Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van een 
premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing:
goedkeuring.

12. 103 Huur van brandblustoestellen voor de brandweeropleidingen van 
het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in 
Asse - Goedkeuring voorwaarden van het bestek en vaststelling 
van wijze van gunnen:
goedkeuring.

13 104 Aanwijzing van de afgevaardigden van de inrichtende macht bij 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw en bij Provinciaal 
Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning vzw:
goedkeuring.

14 105 Sport: aanwijzing van de provinciale vertegenwoordigers in het 
Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding vzw, afgekort ‘Vlabus 
vzw’:
goedkeuring.

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

Leuven, 13 juni 2013
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 4 juni 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 80 Het Vinne - actualisering reglement van orde door nieuwe 
attracties (paalkamperen en afspuitpunt mountainbikes):
goedkeuring.

2. 106 Tweede reeks budgetwijzigingen 2013:
- gewone ontvangsten en uitgaven;
- buitengewone ontvangsten en uitgaven:

goedkeuring.

3. Kennisgeving 107 Tweede reeks interne kredietaanpassingen 2013:
- gewone en buitengewone uitgaven:

kennisneming.

4. 108 Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen - fase 2' -
definitieve vaststelling:
goedkeuring.

5. 109 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen - fase 2' -
definitieve vaststelling – onteigeningsplannen:
goedkeuring.

6. 110 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen' - principiële 
beslissing onteigeningsplan:
goedkeuring.

7. 111 Openbare aanbesteding 'Aanmaak van maaltijdcheques voor 
personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant - goedkeuring 
van de voorwaarden en wijze van gunnen en van het bestek:
goedkeuring.

8. 112 Dienstenopdracht 'Verzekering arbeidsongevallen, school en 
motorvoertuigen van de provincie Vlaams-Brabant' - goedkeuring 
bestek:
Goed

keuring.

9. 113 Levering van bureaustoelen in alle provinciale instellingen van het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant - goedkeuring bestek en 
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.  

10. 114 Opdracht voor de levering en het technisch onderhoud van 
terreinwagens ten behoeve van de dienst waterlopen van de 
provincie Vlaams-Brabant: goedkeuring van het bestek en 
vaststelling van wijze van gunnen:
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goedkeuring.

11. 115 Provinciedomein Huizingen: herstellings- en onderhoudswerken 
roeivijver: heraanleg vijverrand, ruiming organisch materiaal en 
het vellen van gevaarlijke bomen langs de vijverrand goedkeuring 
bestek en raming en vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

12. 116 Voorstel van vervanging van een afgevaardigde voor een mandaat 
in de bestuursorganen van het regionaal landschap Pajottenland & 
Zennevallei (RLP&Z) vzw:
goedkeuring.

13. 117 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting 
van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van een provinciaal 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 13 juni 2013 
en bijzonder mandaat aan deze vertegenwoordiger:
goedkeuring.

14. 118 Opdrachthoudende vereniging Riobra: aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van 14 juni 
2013, bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

15. 119 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven: afvaardiging algemene 
vergadering op 21 juni 2013:
goedkeuring.

16. 120 Intergemeentelijke vereniging Ecowerf: algemene vergadering op 
19 juni 2013: aanwijzing van een vertegenwoordiger:
goedkeuring.

17. 121 Levering van twee verreikers voor het Provinciedomein Huizingen 
(perceel 1) en de Provinciale school De Wijnpers (perceel 2). 
Goedkeuring voorwaarden van het bestek en wijze van gunnen:
goedkeuring.

18. 124 Intercommunale Haviland: aanwijzing van een provinciaal 
vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen – bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 20 juni 2013:
goedkeuring. 

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

Leuven, 13 juni 2013
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Nr. 24 Wijziging statuten provinciale jeugdraad
(Directie cultuur en onderwijs – jeugddienst)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 192 en 193 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 zoals tot op heden 
gewijzigd;

Gelet op artikel 8, 3° van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van 
het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;

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 raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport recreatie en 
domeinen;  

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
De statuten van Jeugdraad², als bijlage bij dit voorstel, worden goedgekeurd.

Leuven, 21 mei 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
     provinciegriffier      voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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BIJLAGE NOTA: Gewijzigde statuten Jeugdraad²

I. Oprichting

Artikel 1

Gelet op artikel 8, 3° van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van 
het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid wordt de jeugdraad van de 
provincie Vlaams Brabant, hierna genoemd Jeugdraad², opgericht.

Jeugdraad² 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, van het decreet van 28 januari 1974 

betreffende het cultuurpact en van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en 

stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. 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

Art. 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. Jeugdraad²: het inspraak-, advies-, overleg- en coördinatieorgaan voor het provinciaal jeugdbeleid 

van de provincie Vlaams-Brabant;

III. Doelstellingen en functies

Art. 3

Jeugdraad² heeft tot doel visieontwikkeling, beïnvloeding, medeontwikkeling, sturing en stimulering 

van de communicatie met betrekking tot het provinciaal jeugdbeleid.

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 beleidsmaatregelen ten aanzien van de 
doelgroep jeugd, 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.
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Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen en functies werkt Jeugdraad² samen met de 

provinciale diensten, aan de voorbereiding en de concretisering van het provinciaal jeugdbeleid.

IV. Structuur, samenstelling en werking

Art. 4 - Algemene bepalingen

De zetel van Jeugdraad² is gevestigd op het adres van het provinciebestuur, Provincieplein 1 te 3010 

Leuven.

Jeugdraad² bestaat uit:

 een jeugdforum
 cellen
 het Bureau

Alle leden van Jeugdraad² zijn gedomicilieerd in de provincie Vlaams-Brabant of dragen de 

verantwoordelijkheid voor een jeugdorganisatie waarvan de werking zich 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. Zij die een politiek mandaat uitoefenen kunnen alleen op uitnodiging aanwezig zijn.

Bij de samenstelling van de cellen en het Bureau wordt gestreefd naar een redelijke, evenwichtige 

verhouding tussen werkvormen van het jeugdwerk, territoriale spreiding over de hele 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.

Het Bureau regelt de werkzaamheden van Jeugdraad². Deze zullen opgenomen worden in een 

huishoudelijk reglement, dat opgesteld wordt door het Bureau en goedgekeurd wordt door de 

structurele cellen en de deputatie.

Het jeugdforum en de cellen van Jeugdraad² kunnen deskundigen uitnodigen op hun vergaderingen.

De gedeputeerde bevoegd voor jeugd en de verantwoordelijke provinciale ambtenaar belast met het 

jeugdbeleid maken als waarnemer eveneens deel uit van Jeugdraad².

De deputatie stelt de definitieve samenstelling van het Bureau en de thema’s voor de structurele cellen 

vast binnen 50 dagen na het voorstel van Jeugdraad².

Uiterlijk zes maanden na de installatie van een nieuwe provincieraad wordt Jeugdraad² erkend door de 

deputatie.

Art. 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.
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Geïnteresseerde personen worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van Jeugdraad² en van de 

jeugddienst en worden altijd uitgenodigd voor het jeugdforum.

Het jeugdforum heeft de volgende taken:

 het bieden van een open platform voor vorming, terugkoppeling en discussie over het 
provinciaal jeugdbeleid;

 het creëren van overleg tussen de verschillende cellen.

Het jeugdforum verzamelt minstens twee keer per jaar. De agenda en het voorzitterschap worden 

ingevuld door het Bureau. De deputatie stelt een ambtenaar van de provinciale jeugddienst als 

secretaris aan.

De bijeenkomsten zijn openbaar.

Art. 6 - De cellen

De cellen zijn samengesteld uit jongeren en jeugdwerkers die interesse hebben voor een specifiek 

thema van het jeugdbeleid van de provincie Vlaams-Brabant. Interesse uit zich door aanwezig te zijn 

op de bijeenkomsten van de cellen.

Geïnteresseerde personen worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van Jeugdraad² en van de 

jeugddienst en worden altijd uitgenodigd voor de cel(en) naar keuze.

De structurele cellen zijn:

 cel inclusief jeugdbeleid
 cel jeugdruimte / lokaal jeugdbeleid
 cel jongerencultuur

Iedere structurele cel verzamelt minstens twee keer per jaar en heeft een eigen voorzitter en -

ondervoorzitter. De voorzitter en -ondervoorzitter van de cellen verzamelen en beheren de 

agendapunten. De deputatie stelt een ambtenaar van de provinciale jeugddienst als secretaris aan.

Naast de structurele cellen kunnen er altijd ad-hoccellen samengeroepen worden over variërende 

thema’s. Dit kan op initiatief van de het Bureau, de jeugddienst of wanneer er minstens 50% van de 

leden van een structurele cel of het jeugdforum hiertoe verzoeken.

Kind- en tienerbeleid kan zowel aandacht krijgen binnen de thema’s van de structurele cellen als 

binnen de ad-hoccellen.

De bijeenkomsten zijn openbaar.

De cellen hebben volgende taken:

 advies verstrekken aan het provinciebestuur of andere instanties over het (provinciaal) 
jeugdbeleid;

 initiatieven voorstellen ter ondersteuning van de in artikel 3 genoemde functies;
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 uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter kiezen. Hiervan is minstens 1 persoon
afgevaardigde voor het Bureau.

Bij de keuze van de voorzitters en ondervoorzitters wordt er over alle cellen heen rekening gehouden 

met de wettelijke evenwichten.

Art. 7 – Het bureau

Het Bureau bestaat uit minstens 1 afgevaardigde van iedere structurele cel.

Bij de samenstelling van het Bureau wordt rekening gehouden met de wettelijke evenwichten. 

De leden van het Bureau verbinden zich ertoe een (verlengbaar) engagement van anderhalf jaar te 

vervullen en de bijeenkomsten van de cellen en het jeugdforum regelmatig bij te wonen.

Het Bureau verzamelt minstens twee keer per jaar. De deputatie stelt een ambtenaar van de provinciale 

jeugddienst als secretaris aan.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Het Bureau heeft volgende taken:

 de werking coördineren, d.w.z.:
o het overzicht over de verschillende cellen heen bewaken;
o bruggen slaan tussen de verschillende cellen;
o communiceren naar de cellen en het jeugdforum;
o de bijeenkomsten van de cellen en het jeugdforum voorbereiden en begeleiden;

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

 contacten met andere provinciale adviesstructuren ontwikkelen en onderhouden;
 contacten met andere provinciale jeugdraden ontwikkelen en onderhouden;
 uit zijn midden een algemene voorzitter kiezen. Dit is eveneens de voorzitter van het 

jeugdforum.

Voorwaarden

De leden van het Bureau zijn ten minste 18 jaar. Zij mogen niet ouder zijn dan 35 jaar op 1 januari van 

het jaar waarin hun engagement aanvangt.

V. Relatie met het provinciebestuur

Art. 8

Het provinciebestuur zorgt voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van 

Jeugdraad². Een wederzijdse openheid voor visies en standpunten tussen Jeugdraad² en

provinciebestuur wordt nagestreefd.

Het provinciebestuur informeert op actieve wijze Jeugdraad² over de besluiten die het neemt inzake 

het jeugdbeleid en over het gevolg dat aan de door Jeugdraad² uitgebrachte adviezen wordt gegeven. 

Uiterlijk zes weken na een advies/vraag van Jeugdraad² deelt het provinciebestuur zijn 
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standpunt/antwoord mee aan Jeugdraad². Het provinciebestuur motiveert eventuele afwijkingen op de 

uitgebrachte adviezen.

Alle adviezen en belangrijke einddocumenten van Jeugdraad² worden meegedeeld aan de

provincieraad. 

Art. 9

De communicatie tussen Jeugdraad² en provincieraad wordt ingevuld door minimaal één jaarlijks 

contact tussen het Bureau en de raadscommissie die het beleidsdomein jeugd behandeld.

Art. 10

De communicatie tussen Jeugdraad² en deputatie verloopt in eerste instantie via de gedeputeerde 

bevoegd voor jeugd en via de provinciale jeugddienst.

Art. 11

De provinciale jeugddienst begeleidt Jeugdraad² met hoge betrokkenheid en werkt vooral 

voorwaardenscheppend op administratief, logistiek en inhoudelijk vlak.

VI. Financiën

Art. 12

De uitgaven die nodig zijn voor de werking van Jeugdraad² worden gedragen door het 

provinciebestuur binnen de perken van de in de provinciebegroting ingeschreven kredieten.

Art. 13

De engagementen van Jeugdraad² zijn onbezoldigd. De leden van de cellen en het Bureau ontvangen 

een vergoeding voor verplaatsingskosten voor de bijeenkomsten van de cellen en het Bureau.

Externe deskundigen die door Jeugdraad² worden uitgenodigd, ontvangen een vergoeding voor hun 

verplaatsingskosten.

.
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Nr. 25 Wijziging en opheffing van het subsidiereglement voor regionale 
netwerkstructuren in het jeugdwerk van 27 maart 2012
(Directie cultuur en onderwijs – dienst jeugd)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de inschrijving op artikel 761/0310/6401 van de provinciebegroting 2013 van een bedrag van 
225.000 euro;

Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement voor aan regionale netwerkstructuren in het 
jeugdwerk van 27 maart 2012;

Gelet op het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van het 
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 mogen vanaf 1 
januari 2014 geen werkingssubsidies meer worden uitgereikt door de provincies aan verenigingen 
waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent 
ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit 
die een continu en permanent karakter vertoont.

Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad en van de provinciale raadscommissie jeugd, 
cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor regionale netwerkstructuren in het 
jeugdwerk, goedgekeurd op 27 maart 2012, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1:  toevoegen van ‘Conform het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid van 6 juli 2012 mogen vanaf 1 januari 2014 geen werkingssubsidies meer worden 
uitgereikt door de provincies aan verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van 
haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent ter ondersteuning van de personeels- en 
werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu en permanent karakter 
vertoont.

Ter uitvoering van het artikel 8 van het Vlaamse Decreet van 6 juli 2012:

- wordt het subsidiereglement van 27 maart 2012 voor een laatste keer toegepast in 2013 als 
overgangsmaatregel voor werkingsmiddelen voor planmatig denken
(engagementsverklaringen) voor het werkjaar van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 
2013, voor aanvragen ingediend volgens dit reglement in 2012;

- geldt het huidig reglement voor aanvragen basissubsidie en werkingsmiddelen verbonden 
aan personeelsinzet in 2013 voor het werkjaar van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 
2013 en voor aanvragen voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 
2013.’
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Reden: duiding van de aanpassingen teneinde het reglement voor een laatste keer toe te kunnen 
passen en daarna op te heffen ten gevolge van de interne staatshervorming.

Artikel 4§ 2: ‘Aan de jeugdwerkinitiatieven die planmatig denken en een engagementsverklaring voor 
hun werking indienen, kunnen extra werkingsmiddelen toegekend worden. Deze toelage wordt 
berekend aan de hand van de beoordeling van de engagementsverklaring en wordt vastgelegd voor 
de periode die deze engagementsverklaring omvat. 
Voor de beoordeling van de engagementsverklaring worden de volgende verplichte criteria 
gehanteerd:
 ondersteuning: de wijze waarop de aangesloten jeugdwerkinitiatieven worden ondersteund. Dit 

kan zijn d.m.v. het aanbieden van kadervorming, begeleiding, documentatie, informatie en actieve 
communicatie hierover, een onthaalruimte, of door om het even welke andere ondersteuning

 participatie: de wijze waarop de aangesloten jeugdwerkinitiatieven in het beleid van het regionaal 
netwerk hun inbreng hebben, met als bijzonder aandachtspunt de mate waarin vrijwilligers het 
beleid vormen en uitwerken

 streekgerichtheid en regionale uitstraling: de accenten die gelegd worden om in te spelen op de 
specifieke context van de provincie of regio (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) en de 
mate waarin de uitstraling van de organisatie de gemeentegrenzen overstijgt.

Extra troeven zijn:
 samenwerking: de mate waarin er samengewerkt wordt met organisaties buiten het eigen netwerk
 toegankelijkheid: de mate waarin de organisatie werkt aan de integratie van kinderen en jongeren 

uit specifieke doelgroepen.

Per criterium wordt weergegeven:
 omschrijving en timing doelstelling
 concrete acties om dit doel te bereiken, duidelijk opgesplitst per werkjaar
 vernieuwende elementen: wat is nieuw of staat extra in de kijker in het betreffende werkjaar.

De begroting voor de periode die de engagementsverklaring omvat, wordt als bijlage toegevoegd.

Voor de behandeling van de ingediende engagementsverklaringen richt de deputatie een 
beoordelingscommissie op onder de volgende voorwaarden:
 deze beoordelingscommissie is samengesteld conform het artikel 193 van het Provinciedecreet
 deze beoordelingscommissie is samengesteld uit 4 stemgerechtigde leden: twee afgevaardigden 

van de provinciale jeugddienst (waarvan één voorzitter), en twee externe deskundigen.
Deze deskundigen mogen geen lid zijn van een provinciaal gesubsidieerde jeugdwerkorganisatie, 
geen politiek mandaat uitoefenen of niet tewerkgesteld zijn bij een sociaal-culturele dienst van het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant of bij een paraprovinciale instelling in de sociaal-culturele sector

deze beoordelingscommissie wordt opgericht voor een periode van drie jaar.’  

wordt geschrapt en vervangen door: 

‘Werkingsmiddelen verbonden aan planmatig denken:
1. Voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 werden extra 

werkingsmiddelen toegekend aan de jeugdwerkinitiatieven die planmatig denken en een 
engagementsverklaring voor hun werking indienden. 

2. Voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 worden geen nieuwe 
engagementsverklaringen aanvaard. De eventuele toelage voor deze periode wordt berekend 
zoals vermeld in artikel 7 §2 van dit regelement.’

Reden: er worden geen engagementsverklaringen i.v.m. planmatig denken meer ingediend. 
Bepalingen over beoordelingscriteria en de beoordelingscommissie verliezen dan ook hun relevantie. 
De uitkering gebeurt voor de laatste periode pro rata op basis van reeds eerder toegekende 
engagementsverklaringen.

Artikel 5§1: schrappen van ‘de engagementsverklaring met begroting zoals vermeld in artikel 4 §2 en 
ter informatie het beleidsplan zoals dit werd bezorgd aan de Vlaamse overheid’. 
Reden: passage werd geschrapt uit artikel 4§2.

Artikel 5§2: toevoegen ‘2013’
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Reden: einde van reglement laat exacte datumbepaling toe.

Artikel 7§1-5: §1-4 worden samengevoegd onder §1. Verder wordt §5 geschrapt en wordt een nieuwe  
§2 toegevoegd: ' voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 wordt ter 
afronding van dit subsidiereglement de basissubsidie en eventuele werkingssubsidie verbonden aan 
personeelsinzet en de engagementsverklaring eenmalig pro rata berekend op basis van de 
toegekende subsidie voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 (=1/3

de
)’

Reden: deze indeling maakt de tekst overzichtelijker en specificeert duidelijk voor de lezer welk deel 
(periode) van de subsidie ‘pro rata’ zal worden uitgekeerd. §5 wordt geschrapt aangezien niet meer 
van toepassing.

Artikel 8: ‘Deze stavingsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 september 
volgend op het werkjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Na ontvangst van de stavingstukken 
beslist de deputatie over de vereffening van de subsidie. Binnen een maand na de beslissing tot 
vereffening wordt de subsidie uitbetaald.’ 

wordt geschrapt en vervangen door:

‘Voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 moeten de stavingstukken bij 
de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 september 2013. Na ontvangst van deze stavingstukken 
beslist de deputatie over toekenning en vereffening van de subsidie. Binnen een maand na de 
beslissing tot vereffening wordt de subsidie uitbetaald.’

Aan artikel 8 wordt toegevoegd: ‘ Voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 
2013 beslist de deputatie over toekenning en vereffening van de terugvorderbare subsidie. Hiervoor 
moeten de stavingstukken bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 april 2014.’
Reden: aanpassing aan eenmalige pro rata systeem en vastleggen van - uiterste datum voor indiening 
van stavingsstukken.

Artikel 11: ’29 juni 2010’ wordt geschrapt en vervangen door ’27 maart 2012’
Reden: datum goedkeuring

Artikel 12: ‘en wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven’ wordt toegevoegd.
Reden: reglement wordt geschrapt ten gevolge van interne staatshervorming.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Dit gewijzigde reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 21 mei 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk 
(gecoördineerde versie)

Artikel 1
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten van de provincie Vlaams-Brabant 
goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een 
subsidie toekennen aan regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk werkzaam in Vlaams-Brabant.

Conform het artikel 8 van het Vlaamse Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van het 
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 mogen vanaf 1 
januari 2014 geen werkingssubsidies meer worden uitgereikt door de provincies aan verenigingen 
waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar jeugdbeleid een werkingssubsidie toekent 
ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit 
die een continu en permanent karakter vertoont.

Ter uitvoering van het artikel 8 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2012:

- wordt het subsidiereglement van 27 maart 2012 voor een laatste keer toegepast in 2013 als 
overgangsmaatregel voor werkingsmiddelen voor planmatig denken
(engagementsverklaringen) voor het werkjaar van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 
2013, voor aanvragen ingediend volgens dit reglement in 2012;

- geldt het huidig reglement voor aanvragen basissubsidie en werkingsmiddelen verbonden 
aan personeelsinzet in 2013 voor het werkjaar van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 
2013 en voor aanvragen voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 
2013.

Art. 2
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:
 eerstelijnsjeugdwerk: groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven met de jeugd (3-30 jaar), in de 

vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, 
ofwel lokale openbare besturen, met Nederlands als voertaal

 lokaal jeugdwerk: jeugdwerkinitiatieven die in het jeugdwerkbeleidsplan van een 
gemeentebestuur gelegen in de provincie Vlaams-Brabant opgenomen zijn

 regionale werking: werkzaam zijn in een deel, groter dan één gemeente, of het geheel van de 
provincie Vlaams-Brabant

 tweedelijnsjeugdwerk: de jeugdwerkinitiatieven die een regionale netwerkstructuur uitbouwen 
binnen het jeugdwerk en niet erkend zijn door een gemeentebestuur van Vlaams-Brabant, noch 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap binnen het decreet op het landelijk jeugdwerk. 
Deze netwerkstructuur kan zich ontplooien op de tweede en de derde lijn

 Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief: de activiteiten en de leden van het jeugdwerkinitiatief zijn 
voor meer dan 80% te situeren binnen de provincie Vlaams-Brabant

 werkjaar: met werkjaar wordt in dit reglement bedoeld de periode van september tot en met 
augustus daaropvolgend

 dagdeel: een aaneengesloten werkperiode van 2 uur
 vorming: de samenhangende opleiding en begeleiding van verantwoordelijke en toekomstig 

verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van 
jeugdwerkinitiatieven, georganiseerd door provinciaal gesubsidieerde jeugdwerkinitiatieven

 engagementsverklaring: een document waarin de organisatie kort aangeeft welke accenten ze 
legt in haar regionale werking in de provincie Vlaams-Brabant en dit voor een periode van 
minimaal één jaar en maximaal drie jaar

 kinderen en jongeren uit specifieke doelgroepen: kinderen en jongeren die, wegens hun 
scholingsgraad, handicap, allochtone afkomst of inkomen, minder kansen krijgen om volwaardig 
te participeren in het maatschappelijk, cultureel en sociaal leven.
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Art. 3
De basissubsidie is bedoeld voor de ondersteuning van regionale jeugdwerkinitiatieven voor het 
netwerk dat zij opbouwen. Dit werk kan verschillende vormen aannemen:

§ 1 - Jeugdwerkinitiatieven op de tweede lijn met en zonder een derdelijn
Dit zijn jeugdwerkinitiatieven die een netwerk opbouwen ten behoeve van lokale Vlaams-Brabantse 
jeugdwerkinitiatieven. Hierbij gelden de volgende criteria:
 het betreft een netwerk van minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven, hetzij als op zichzelf staande 

tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van (maximaal) 2 tweedelijnsorganisaties (met elk 
minstens 4 lokale groepen)

 niet meer dan 50% van de lokale jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten, mag in eenzelfde 
gemeentelijk jeugdbeleidsplan opgenomen zijn

 een leeftijdsopdeling is niet toegestaan
 een lokaal jeugdwerkinitiatief kan niet bij meer dan één tweedelijnsjeugdwerkinitiatief aangesloten 

zijn
 minstens 80% van de lokale jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten, is gevestigd en werkt 

in Vlaams-Brabant
 de meerderheid van de bestuursleden moet jonger zijn dan 30 jaar
 de netwerkopdracht moet minstens inhouden, uitgedrukt per werkjaar:

o het organiseren van 5 in tijd gespreide activiteiten van minimaal één dagdeel. Op 
jaarbasis wordt minstens de helft van de lokale jeugdwerkinitiatieven bereikt

o het organiseren van een regelmatige en aantoonbare communicatie tussen de 
jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten

o het organiseren van 2 dagdelen vorming per jaar.

§ 2 - Jeugdwerkinitiatieven op de derde lijn
Dit zijn jeugdwerkinitiatieven die een netwerk opbouwen ten behoeve van Vlaams-Brabantse 
tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven. Hierbij gelden de volgende criteria:
 het betreft een netwerk van minstens 3 door het provinciebestuur als op de tweede lijn erkende 

jeugdwerkinitiatieven, waaronder in het totaal ten minste 30 lokale jeugdwerkinitiatieven sorteren
 een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn kan niet bij meer dan één jeugdwerkinitiatief op de derde 

lijn aangesloten zijn
 de meerderheid van de bestuursleden moet jonger zijn dan 30 jaar
 de netwerkopdracht moet minstens inhouden, uitgedrukt per werkjaar:

o het organiseren van 5 in tijd gespreide activiteiten van minimaal één dagdeel. Op 
jaarbasis wordt minstens de helft van de overkoepelde jeugdwerkinitiatieven bereikt

o het organiseren van een regelmatige en aantoonbare communicatie tussen de 
jeugdwerkinitiatieven, die in het netwerk zitten

o het organiseren van 2 dagdelen vorming per jaar.

Deze jeugdwerkinitiatieven kunnen tegelijkertijd geen andere werkingssubsidie van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant krijgen.

Art. 4
Tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven zonder derdelijn en derdelijnsjeugdwerkinitiatieven, kunnen extra 
werkingsmiddelen krijgen.

§ 1 - Werkingsmiddelen verbonden aan personeelsinzet
Aan de jeugdwerkinitiatieven die personeel inzetten exclusief voor de regionale werking in Vlaams-
Brabant, kunnen extra werkingsmiddelen toegekend worden. Dit personeel moet tewerkgesteld zijn als 
'sociaal-cultureel medewerker met inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de functie'. Er kunnen 
maximaal extra werkingsmiddelen toegekend worden voor de inzet van 1 voltijds 
personeelsequivalent.

§ 2 - Werkingsmiddelen verbonden aan planmatig denken
1. Voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 werden extra 

werkingsmiddelen toegekend aan de jeugdwerkinitiatieven die planmatig denken en een 
engagementsverklaring voor hun werking indienden. 
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2. Voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 worden geen nieuwe 
engagementsverklaringen aanvaard. De eventuele toelage voor deze periode wordt berekend 
zoals vermeld in artikel 7 §2 van dit regelement.

Art. 5
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
 een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
 een lijst van alle jeugdwerkinitiatieven uit het netwerk met vermelding van het aantal aangesloten 

en/of bereikte kinderen en jongeren.

Volgende informatie wordt bijgevoegd indien van toepassing:
 De gegevens van de medewerk(st)er waarvoor er extra werkingsmiddelen gevraagd worden 

samen met zijn/haar functiebeschrijving waaruit blijkt dat deze persoon werkzaam is ter 
ondersteuning van het jeugdwerk in Vlaams-Brabant en een verklaring op eer van de aanvrager 
dat het desbetreffende personeelsequivalent voor geen enkele andere subsidiëring in rekening 
gebracht wordt;

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 15 september 2013 ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
Digitaal aanvraagdossier:
a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 

met datum van registratie in het provinciaal systeem;
b) Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op het 

aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van 
ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 6
Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende regels:
 het jeugdwerkinitiatief moet beschikken over een apart rekeningnummer, op naam van het 

initiatief
 het jeugdwerkinitiatief moet een vzw-vorm aannemen indien het subsidiebedrag hoger is dan 

3.000 euro. Deze verplichting geldt niet indien de vereniging aangesloten is bij een landelijk 
erkend jeugdwerkinitiatief.

Art. 7
Het beschikbaar budget voor dit reglement wordt als volgt verdeeld:
 50% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de basissubsidie
 35% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de werkingssubsidie 

verbonden aan personeelsinzet
 15% van het beschikbaar budget wordt gereserveerd voor de verdeling van de werkingssubsidie 

verbonden aan de engagementsverklaring.

Indien het budget voor de basissubsidie of de werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet niet 
volledig besteed wordt, kan dit toegevoegd worden aan het budget voor de engagementsverklaring.

§ 1 Per netwerkstructuur die verbonden is aan de toepassing van dit reglement wordt de subsidie 
voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 als volgt berekend:

1. Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn met een derdelijn:
 voor de eerste 4 lokale jeugdwerkinitiatieven ontvangt de netwerkstructuur een 

maximumbedrag van 550 euro
 per bijkomend lokaal jeugdwerkinitiatief binnen één tweedelijnsjeugdwerkinitiatief verhoogt

de basissubsidie met maximaal 70 euro per jeugdwerkinitiatief, dat in het netwerk zit.

Samenvattend: 550 euro + (aantal lokale initiatieven in de organisatie - 4) x 70 euro
2. Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de tweede lijn zonder een derdelijn:
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 voor de netwerkstructuur met minstens 8 lokale jeugdwerkinitiatieven (hetzij als op zichzelf 
staande tweedelijnsorganisatie, hetzij als een bundeling van maximaal 2 
tweedelijnsorganisaties) een maximumbedrag van 2.500 euro.

3. Basissubsidie voor een jeugdwerkinitiatief op de derde lijn:
 voor de netwerkstructuur met minstens 3 tweedelijnsjeugdwerkinitiatieven en 30 lokale 

jeugdwerkinitiatieven een maximumbedrag van 2.500 euro.

4. Werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet:
 Bij het inzetten van 1/2 vte: een maximumbedrag van 4.500 euro
 Bij het inzetten van 3/4 vte: een maximumbedrag van 6.750 euro
 Bij het inzetten van 1 vte: een maximumbedrag van 9.000 euro.

  
§ 2 Voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 wordt ter afronding van dit 
subsidiereglement de basissubsidie en eventuele werkingssubsidie verbonden aan personeelsinzet en 
de engagementsverklaring eenmalig pro rata berekend op basis van de toegekende subsidie voor de 
periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013
(= 1/3de)

Art. 8
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, ertoe gehouden om:
 de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend
 na afloop van het werkjaar een kort inhoudelijk verslag en een gedetailleerde afrekening 

betreffende het gebruik van de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen.

De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar.

Voor subsidies van 24.750 euro of meer, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 
14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige 
toelagen, ertoe gehouden om:
 de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren
 na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddestaten, balans en resultatenrekening, en facturen 

voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant te bezorgen.

Voor de periode van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 moeten de stavingsstukken bij 
de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 september 2013.
Na ontvangst van deze stavingsstukken beslist de deputatie over toekenning en vereffening van de 
subsidie. Binnen een maand na de beslissing tot vereffening wordt de subsidie uitbetaald.

Voor de periode van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 beslist de deputatie over 
toekenning en vereffening van de terugvorderbare subsidie. Hiervoor moeten de stavingsstukken bij 
de provincie ingediend worden uiterlijk op 15 april 2014.

Art. 9
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
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Art. 10
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.

In de volgende gevallen:
 één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd
 onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld
 de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd

kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen:
 de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd
 de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

wordt stopgezet
 de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 

Art. 11
Dit reglement vervangt het subsidiereglement voor regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk van 
27 maart 2012.

Art. 12
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.
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Nr. 26 Goedkeuring nieuw organogram, samenstelling managementteam, 
aanpassing personeelsformatie en aanpassing 
rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel
(Provinciegriffier)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd;

Overwegende dat de organisatiestructuur, met daaraan gekoppeld ook de samenstelling van het 
managementteam, moet worden aangepast aan de noden van een goede beleidsuitvoering en een 
efficiënte werking;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
zoals gewijzigd;

Gelet op de beslissingen van de provincieraad van 10 december 2008, 24 november 2009, 29 juni 
2010, 15 december 2010, 14 juni 2011, 20 december 2011, 19 juni 2012 en 26 maart 2013 
betreffende de personeelsformatie;

Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel en op het advies van het bureau van de provincieraad;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het organogram, zoals voorgesteld in de bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2

Naast de decretale graden van provinciegriffier en financieel beheerder, worden volgende functies 
opgenomen in het managementteam van de provincie Vlaams-Brabant:
- directeur griffie;
- directeur directie ondersteuning;
- directeur directie vrije tijd;
- directeur directie ruimte;
- directeur directie mens;
- directeur directie kenniseconomie.

Art. 3

De aanstelling, het ontslag en de tuchtbevoegdheid ten aanzien van de personeelsleden die deel 
uitmaken van het managementteam, andere dan de provinciegriffier en de financieel beheerder, 
worden gedelegeerd naar de deputatie.

Art. 4

De personeelsformatie van de administratie van de provincie Vlaams-Brabant wordt als volgt 
vastgelegd:



99

statutaire 
formatie

contractuele 
formatie

totaal

provinciegriffier 1 0 1

financieel beheerder 1 0 1

A10a-A10b bestuursdirecteur 1 0 1

A9a-A9b directeur-ingenieur 1 0 1

A5a-A5b Directeur 5 0 5

A5a-A5b stafmedewerker 1 0 1

A8a-A8b diensthoofd-ingenieur 2 0 2

A8a-A8b expert-ingenieur 1 0 1

A4a-A4b Diensthoofd 32 1 33

A4a-A4b Expert 6 3 9

A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4

A6a-A7a Arts 0 2 2

A1a-A2a bestuurssecretaris 99 86 185

B4-B5 hoofddeskundige 8 2 10

B1-B3 Deskundige 97 91,5 188,5

C4-C5 administratief hoofdmedewerker 12 0 12

C4-C5 technisch hoofdmedewerker 4 0 4

C1-C3 administratief medewerker 92 42,5 134,5

C1-C3 technisch medewerker 22 6 28

D4 technisch hoofdassistent 10 1 11

D1-D3 administratief assistent 6 2 8

D1-D3 technisch assistent 42 67 109

PB39 brigadecommissaris 3 0 3

Totaal 448 306 754

Art. 5

In het artikel 6 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt in de tweede 
alinea onder 1° d) toegevoegd: "Az".

In het artikel 6 wordt de derde alinea gewijzigd als volgt:
"Een betrekking wordt in een graad gesitueerd op basis van de functiebeschrijving."

Art. 6

Het artikel 75 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als 
volgt:

“De artikelen 64 bis en 65 i.v.m. de mogelijke gevolgen van de evaluatie zijn eveneens van toepassing 
op de decretale graden met dien verstande dat bij het ontslag wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid het personeelslid vooraf gehoord wordt en het ontslag met een aangetekende 
brief betekend wordt. Daarbij wordt de datum van uitwerking vermeld en wordt het personeelslid 
geïnformeerd over alle verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 betreffende sociale 
en diverse andere bepalingen. De opzeggingstermijn wordt vastgesteld volgens de bepalingen in art. 
162 §2 en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van het ontslag.”

Art. 7

Aan het artikel 99 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
toegevoegd:
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"7° voor de graad van rang Az, vermeld in het artikel 6, tweede lid: 
A10a-A10b: van A10a naar A10b na negen jaar schaalanciënniteit in A10a en een gunstig 
evaluatieresultaat.”

Art. 8

Het artikel 118 bis wordt aan de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel 
toegevoegd:

“Voor de bevordering tot de graad van bestuursdirecteur moet het personeelslid naast de algemene 
en eventuele specifieke bevorderingsvoorwaarden:
1° titularis zijn van een hogere graad van niveau A (rangen Ax, Axb, Ay of Ayb);
2° de tweede salarisschaal van de functionele loopbaan hebben verworven;
3° vijf jaar ervaring hebben als lijnmanager;

4° slagen voor de selectie.”

Art. 9

Het artikel 99 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als 
volgt:

“§1. Aan de volgende graden worden de salarisschalen en de functionele loopbanen, vermeld in 
artikel 99 tot en met 103, verbonden die overeenkomen met de ernaast vermelde lettercijfercode:

…

5° niveau A:

graad graadbenaming rang schalen
1 basisgraad bestuurssecretaris Av A1a-A1b-

A2a
3 specifieke basisgraden ingenieur

arts
psychiater

Avb A6a-A6b-
A7a

2 eerste hogere graden diensthoofd
expert

Ax A4a-A4b

2 eerste specifieke hogere graden diensthoofd-ingenieur
expert-ingenieur

Axb A8a-A8b

2 tweede hogere graden directeur
stafmedewerker

Ay A5a-A5b

2 tweede specifieke hogere graden directeur-ingenieur
bestuursdirecteur

Ayb
Az

A9a-A9b
A10a-A10b

…”

Art. 10

Aan bijlage 1 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt de uitgewerkte 
salarisschaal A10a-A10b toegevoegd.
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Salaris-
schalen 

A8a A8b A9a A9b A10a A10b

Minimum 30.250 31.500 35.950 38.100 37.200 44.650

Maximum 46.000 47.250 51.600 54.550 52.850 59.500

Verhoging 1x1x1150 1x1x1100 3x1x1000 3x1x1100 1x3x2500 1x3x1750

2x1x1100 1x1x1150 1x3x2000 2x3x2000 1x3x2200 1x3x1700

2x3x2000 1x1x1100 1x3x1950 1x3x1950 2x3x2250 2x3x1750

1x3x1950 1x3x2000 2x3x2000 2x3x2000 1x3x2200 1x3x1700

2x3x2000 1x3x1950 1x3x1950 1x3x1950 1x3x2250 1x3x1750

1x3x1200 2x3x2000 1x3x2000 1x3x1250 2x3x1000 1x3x2250

1x3x1250 1x3x1950 1x3x750 1x3x2200

2x3x1250

0 30.250 31.500 35.950 38.100 37.200 44.650

1 31.400 32.600 36.950 39.200 37.200 44.650

2 32.500 33.750 37.950 40.300 37.200 44.650

3 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400

4 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400

5 33.600 34.850 38.950 41.400 39.700 46.400

6 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100

7 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100

8 35.600 36.850 40.950 43.400 41.900 48.100

9 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850

10 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850

11 37.600 38.800 42.900 45.400 44.150 49.850

12 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600

13 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600

14 39.550 40.800 44.900 47.350 46.400 51.600

15 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300

16 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300

17 41.550 42.800 46.900 49.350 48.600 53.300

18 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050

19 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050

20 43.550 44.750 48.850 51.350 50.850 55.050

21 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300

22 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300

23 44.750 46.000 50.850 53.300 51.850 57.300

24 46.000 47.250 51.600 54.550 52.850 59.500

Art. 11

Aan bijlage 2 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
volgend op de lijn met specifieke voorwaarden bij aanwerving en bevordering voor de functionele 
loopbaan A9a A9b, volgende lijn toegevoegd:
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A Az A10a A10b Bestuursdirecteur 5 jaar ervaring in een functie van lijnmanager

Art. 12

De wijzigingen in de rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel gaan in op 1 mei 2013.

Leuven, 21 mei 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Nr. 27 Provinciaal mobiliteitscharter - principiële goedkeuring
(Directie infrastructuur – dienst mobiliteit)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet;

Gelet op het Decreet betreffende het Mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009;

Gelet op het Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het 
mobiliteitsbeleid en de opheffing van het decreet van 20 april 2001 betreffende de 
mobiliteitsconvenanten van 1 februari 2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels betreffende de 
organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid van 25 
januari 2013;   

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 

De provincieraad stemt in met het afsluiten van een mobiliteitscharter tussen de provincie en de 
Vlaamse Regering.

Art. 2

De deputatie wordt gemachtigd om het mobiliteitscharter tussen de provincie en de Vlaamse regering 
af te sluiten.  

Leuven, 21 mei 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Nr. 28 Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van 
aanpassingspremies van woningen voor ouderen en personen met 
een handicap
(Directie sociaal beleid – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op het provinciaal reglement voor het toekennen  van aanpassingspremies voor ouderen en 
personen met een handicap, goedgekeurd door de provincieraad op 29 juni 1995 en laatst gewijzigd 
op 20 oktober 2009;

Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting van 2013 van het krediet op 
artikel 923/0700/6405;

Gelet op het verslag van de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid; 

Overwegende dat de doelstelling om ouderen en personen met een handicap zolang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving en op een kwaliteitsvolle manier te laten functioneren, blijft behouden;

Overwegende dat het wenselijk is om te streven naar eenvormigheid en duidelijkheid voor de burger 
inzake reglementen;

Overwegende dat in de mogelijkheid voorzien wordt om de aanvraagdossiers digitaal in te dienen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het provinciaal reglement betreffende aanpassingspremies voor ouderen en personen met een 
handicap, goedgekeurd op 20 oktober 2009, wordt als volgt gewijzigd:

 Artikel 2 punt 3: de tekst: “Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet 
meer bedragen dan 1.700 euro. Deze bepaling wordt niet toegepast als de aanvrager een 
persoon is met een handicap erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of 
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.” wordt geschrapt.

 Artikel 5 punt 1: de tekst: “ De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn 
dan 1 jaar op de aanvraagdatum. De poststempel of ontvangstbewijs bij afgifte zal als bewijs 
gelden.” wordt geschrapt en wordt vervangen door:
“De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op datum van de 
aanvraag.
De aanvraagdatum is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.
De aanvraag kan ingediend worden via de post en toegestuurd worden op volgend adres: 
Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Wonen, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
De poststempel zal als bewijs gelden.
De aanvraag kan eveneens digitaal ingediend worden.
Volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° indien beschikbaar: online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum 
van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
2° per e-mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de 
datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.”
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 Artikel 7 en artikel 8 worden volledig geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 7 met 
volgende tekst: “Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2013.”

Art. 2

De gecoördineerde tekst, met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit 
wordt goedgekeurd.

Leuven, 21 mei 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
  provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Gecoördineerde versie

Provinciaal reglement voor het toekennen van aanpassingspremies van 
woningen voor ouderen en personen met een handicap

Artikel 1.
Binnen de perken van de daartoe op het budget goedgekeurde kredieten kan een premie toegekend 
worden aan ouderen en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de 
woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand.

 De volgende werken komen in aanmerking voor het verkrijgen van een provinciale premie indien 
een verband bestaat tussen de aard van de handicap of de graad van validiteit van de oudere en 
de aard van de aanpassingswerken:

- het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon;
- een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift);
- het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte;
- aanpassing van het sanitair (badkamer, wc);
- aanpassing van de keuken;
- het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken;
- het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen
- als kamer;
- communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen;
- het wegwerken van hinderlijke drempels;
- installatie centrale verwarming;
- plaatsing steunhulpmiddelen
- plaatsing automatische rolluiken.

Deze lijst is niet limitatief. De deputatie kan beslissen een premie toe te kennen indien uit het verslag 
van de inspectiegelastigde blijkt dat andere werken noodzakelijk zijn om de woning functioneel aan te 
passen aan de fysieke gesteldheid van de oudere of de persoon met een handicap.

Art. 2.  Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen
 De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant.
 Het mag niet gaan om een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning).

Art. 3. Voorwaarden waaraan de aanvragers moeten voldoen
 Minstens 60 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale  

Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap.

            
 De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een zakelijk recht of een 

huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats.

De huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar:
1. Akkoord gaat met de geplande werken;
2. Zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der werken;
3. Een nieuw huurcontract ondertekent voor een termijn van minimaal 9 jaar, onder voorbehoud van 

toekenning van een provinciale premie aan de huurder.

Voor de woningen verhuurd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende 
vennootschappen is de verplichting om een nieuw huurcontract te ondertekenen niet van toepassing.

 Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere 
onroerende goederen, waarvan het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt 
dan 125 euro.

 Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer bedragen dan de 
maxima vastgelegd in de provinciale reglementeringen voor het toekennen van 
huisvestingsleningen voor aankoop/nieuwbouw of renovatie.
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 Bij het bepalen of de aanvrager voldoet aan de inkomstengrens wordt enkel rekening 
gehouden met de persoonlijke inkomsten van de aanvrager en met de inkomsten van zijn 
/haar echtgen(o)t(e) of de partner waarmee hij/zij samenwoont.

Art. 4. Bedrag van de premie
 Bedrag premie: 50 % van de kostprijs van de werken met een maximum van 2.500 euro. 

Indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het VT- of OMNIO-statuut 
kan een provinciale premie toegestaan worden van 75% van de kostprijs der werken, met een 
maximum van 2.500 euro.

 Bij het bepalen van het bedrag van de toe te kennen provinciale premie zal rekening 
gehouden worden met eventuele financiële tegemoetkomingen van derden.
Het totaal van deze tegemoetkomingen (de provinciale premie inbegrepen) zal niet meer 
mogen bedragen dan 100 % van de kostprijs der werken.

 Aan dezelfde persoon kan meer dan één provinciale premie worden toegekend op 
voorwaarde dat het totale bedrag van de verschillende provinciale premies niet meer bedraagt 
dan 2.500 euro.

Art. 5.
 De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de 

aanvraagdatum.
De aanvraagdatum is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.
De aanvraag kan ingediend worden via de post en toegestuurd worden op volgend adres:
Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Wonen, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De poststempel 
zal als bewijs gelden.
De aanvraag kan eveneens digitaal ingediend worden.
Volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
a) indien beschikbaar: online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum 
van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
b)  per e-mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de 
datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.”.

 De werken moeten ten laatste uitgevoerd worden binnen een periode van 1 jaar vanaf de 
datum van de beslissing van de deputatie waarbij de premie werd toegekend.

 Het bedrag van de premie zal uitbetaald worden nadat de facturen zijn voorgelegd aan de 
provinciale administratie. Indien de uitgevoerde werken of de kostprijs ervan niet 
overeenstemmen met het oorspronkelijk bestek zal het bedrag van de premie worden 
aangepast in functie van de uitgevoerde werken.

Art. 6.
De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet geregeld zouden zijn in dit 
reglement.

Art. 7.
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2013.
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Nr. 29 Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van een 
premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing
(Directie sociaal beleid – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de beleidsverklaring 2013-2018 die vermeldt dat energiepremies belangrijk blijven;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 mei 2008 en van 10 mei 2011 betreffende het 
toekennen van een premie voor het plaatsen van superisolerende beglazing; 

Gelet op de inschrijving in de provinciebegroting 2013 van het krediet van 900.000 euro op artikel 
923/0710/6405 - Investeringssubsidie - energiebesparing;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de huishoudelijke REG-premies van de Vlaamse netbeheerders;

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Leuven, 21 mei 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
     provinciegriffier       voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Provinciaal reglement voor het toekennen van een premie voor het plaatsen 
van superisolerende beglazing

Artikel 1

Binnen de perken van de daartoe op het budget goedgekeurde kredieten en in overeenstemming met 
de bepalingen van dit reglement kan de provincie Vlaams-Brabant, bovenop de huishoudelijke REG-
premies (Rationeel Energiegebruik) van de netbeheerders een aanvullende premie toekennen voor 
het plaatsen van superisolerende beglazing.

Art. 2

De provincie Vlaams-Brabant kan een premie toekennen voor het plaatsen van superisolerende 
beglazing voor woningen gelegen in Vlaams-Brabant, op voorwaarde dat de aanvrager reeds een 
premie voor superisolerende beglazing heeft verkregen van de netbeheerder. 

Art. 3

§ 1 Wanneer de superisolerende beglazing geplaatst wordt in de eigen woning en het gezamenlijk 
belastbaar inkomen van de aanvragers lager of gelijk is aan 20.000 euro, dan wordt een premie 
toegekend van 20 euro/m² met een maximumbedrag van 500 euro/woning;

Wanneer de superisolerende beglazing geplaatst wordt in de eigen woning en het gezamenlijk 
belastbaar inkomen van de aanvragers hoger is dan 20.000 euro maar minder dan 50.491 euro, dan 
wordt een premie toegekend van 20 euro/m² met een maximumbedrag van 250 euro/woning;

§ 2. Het gezamenlijk belastbaar inkomen wordt bepaald door het aanslagbiljet van de 
personenbelasting van het jaar voor de datum van het aanvraagformulier. 

Feitelijk samenwonenden moeten de beide aanslagbiljetten indienen. De inkomens worden 
samengeteld om het premiebedrag te bepalen zoals bedoeld in paragraaf 1.

Per persoon ten laste wordt er 3.200 euro van het netto belastbaar inkomen afgetrokken om het 
premiebedrag te bepalen.

§ 3.Wanneer de superisolerende beglazing geplaatst wordt in een huurwoning, wordt de premie 
toegekend aan de persoon, namelijk de huurder of de eigenaar, die een premie heeft verkregen van 
de netbeheerder.

Voor huurwoningen waarvan de huurprijs minder dan, of gelijk is aan 500 euro, kan een premie van 
20 euro/m² worden toegekend met een maximum van 500 euro per woning.
Voor huurwoningen waarvan de huurprijs meer dan 500 euro maar minder dan 1000 euro bedraagt, 
kan een premie van 20 euro/m² worden toegekend met een maximum van 250 euro per woning.

Het huurcontract wordt ingediend als bewijsstuk. Alleen woningen die als hoofdverblijfplaats worden 
verhuurd, komen in aanmerking.

Per eigenaar kan voor maximaal 3 verhuurde wooneenheden per jaar een premie toegekend worden.

De aanvrager van de premie kan alleen een natuurlijke persoon zijn.

Art. 4

De provincie Vlaams-Brabant kent de premie toe op basis van de lijst van de door de netbeheerders 
toegekende premies, die maandelijks door de netbeheerders aan de provincie meegedeeld worden. 

De aanvrager die van de netbeheerder een premie heeft verkregen, ontvangt van de provincie 
Vlaams-Brabant een formulier. Dit formulier wordt volledig en naar waarheid ingevuld. Bij het formulier 
wordt er in voorkomend geval het huurcontract, en de vereiste aanslagbiljetten gevoegd. 
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De aanvrager bezorgt het ingevulde en ondertekende formulier samen met de correcte bewijsstukken, 
binnen 6 maanden terug aan de provincie. Dit kan per post, waarbij de poststempel geldt als bewijs, 
per fax, per e-mail of d.m.v. afgifte tegen ontvangstbewijs. De termijn van zes maanden gaat in op de 
datum die op het formulier vermeld wordt.  

De bijkomende provinciale premie wordt toegekend en vereffend wanneer is voldaan aan de 
voorwaarden bedoeld in dit artikel. 

Art. 5

De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan de provincie Vlaams-
Brabant automatisch toestemming de correctheid van het 'project' na te gaan en indien nodig contact 
op te nemen met de firma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst.
Indien de geplaatste superisolerende beglazing niet overeenstemt met de omschrijving in de 
premieaanvraag, kunnen reeds uitbetaalde premies teruggevorderd worden.

Art. 6

De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement.

Art. 7

De premie geldt voor aanvragen die vanaf 1 augustus 2013 worden ingediend bij de netbeheerder. 
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Nr. 30 Het Vinne – actualisering reglement van orde door nieuwe
attracties (paalkamperen en afspuitpunt mountainbikes)
(Directie recreatie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 betreffende de reglementen van orde voor 
de Provinciedomeinen Huizingen, Kessel-Lo, Halve Maan Diest en Het Vinne Zoutleeuw;

Overwegende dat het, na opening van een bivakplaats en een afspuitpunt voor mountainbikes in Het 
Vinne, noodzakelijk is het reglement van orde overeenkomstig uit te breiden;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 7 maart 2013;

Gelet op het advies van de raadscommissie Jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en 
domeinen van 28 mei 2013.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 

Het reglement van orde voor het provinciedomein Het Vinne, goedgekeurd op 19 juni 2007, wordt als 
volgt gewijzigd:

 Nieuw artikel 12 - Paalkamperen 
§1 - Toepassingsgebied

- Kamperen in provinciedomein Het Vinne is toegestaan op de hiervoor ingerichte bivakplek 
mits voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.

- De bivakplaats is gelegen aan de noordkant van het meer langs de witte wandelroute door het 
domein. Gps coördinaten: N 50°50.715’  E005°07.955’.

- De kampeerplek is bedoeld als overnachtingsmogelijkheid voor doortrekkers (wandelaars en 
fietsers).

- Bezoekers kunnen op deze plek de natuur ’s nachts bestuderen (sterren, nachtdieren, 
geluiden,…).

§2 - Accommodatie
Op de ingerichte bivakplaats zijn volgende voorzieningen aanwezig:

- Houten platform voor een tent.
- Waterpomp (in de winter wordt de waterpomp verwijderd).
- Reglement en informatie i.v.m. natuurbeleving.
- Vuurkring.

§3 - Beschikbaarheid
- Er kan gekampeerd worden van 1 april tot 30 september.
- Er is een verblijf mogelijk van maximum 48 uur. 
- Geen reservatie mogelijk.
- De staanplaats is gratis.

§4 - Afspraken
- Het is verplicht om de conciërge te verwittigen bij aankomst op tel. 011 78 18 19. Het aantal 

tenten, aantal personen en de duur van het verblijf moet doorgegeven worden. 
- Er kan gekampeerd worden door maximum 9 personen en met maximum 3 kleine tenten (voor 

2 tot 3 personen, zonder voortent).
- Fietsers kunnen hun fiets aan de hand meenemen tot aan de bivakplaats. Het is verboden te 

fietsen in het domein buiten de dolomietwegen.
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- Het is ten strengste verboden om vuur te maken buiten de aangelegde vuurkring. Het vuur 
moet bij vertrek volledig gedoofd worden.

- Alle afval wordt terug meegenomen.
- Begraaf alle uitwerpselen en toiletpapier in een gat van 15-20 cm diep, minstens 50 m van de 

bivakzone.

 Nieuw artikel 13 – Afspuitpunt voor mountainbikes
§1 - Het afspuitpunt voor mountainbikes is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant en heeft een 
sportieve functie, nl. het aanbieden van een wasplaats voor mountainbikes "bike-wash" aan 
gebruikers van de nabijgelegen bewegwijzerde mountainbike-routes.
§2 - Het afspuitpunt is exclusief voorbehouden aan mountainbikes. Andere voertuigen zoals onder 
meer motors, wagens of koersfietsen mogen er geen gebruik van maken. Het is evenmin toegelaten 
het afspuitpunt te gebruiken voor de schoonmaak van tuingereedschap, landbouwvoertuigen en 
dergelijke meer.
§3 - Het afspuitpunt is toegankelijk tijdens de openingsuren van het provinciedomein, tenzij 
uitdrukkelijk anders beslist door de domeindirectie.
§4 - M.b.t. het rijden met de mountainbike in het provinciedomein blijven de regels in artikel 9 van dit 
reglement onverminderd van kracht."

 Aanpassing nummering volgende artikels

 Aanpassing interne verwijzing artikel 14
“Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 15 13 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel of 
de politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met de 
geldende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4.9 van dit reglement van 
toepassing worden gebracht.”

Art. 2

De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit 
wordt goedgekeurd. 

Art. 3

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 4 juni 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Reglement van orde - Provinciedomein "Het Vinne" te Zoutleeuw 
(gecoördineerde versie)

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 

Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw. 

Artikel 2 - Bestemming 

Het Provinciedomein staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, culturele, 
recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten. De provincieraad besluit welke bestemming het 
Provinciedomein krijgt, en dit bij de verwerving ervan of op een later tijdstip. 

Artikel 3 - Dienstregeling 

De openings-en sluitingsuren van het Provinciedomein worden bepaald door de deputatie. 

Artikel 4 - Toegang 

§ 1 - De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de recreatieve 
voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde. 

§ 2 - Het betreden van het Provinciedomein veronderstelt dat de bezoeker het reglement van orde 
aanvaardt. Op eenvoudige aanvraag kan een uittreksel uit of een volledige tekst van het reglement 
van orde verkregen worden. 

§ 3 - Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven door 
de redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de directie de verdere toegang tot het 
Provinciedomein ontzeggen en/of een beroep doen op de politie. 

§ 4 - Alleen de opengestelde gedeelten van het Provinciedomein zijn toegankelijk voor het publiek, en 
dit uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen. 

§ 5 - Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid in 
het Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw wordt de toegang ontzegd voor het lopende seizoen. 
Deze personen worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld door een door de provincie aangestelde 
ambtenaar. Met het oog op deze beslissing wisselen de politie en deze ambtenaar de nodige 
gegevens uit. 

Artikel 5 - Verbodsbepalingen 

§ 1 - In het Provinciedomein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien van 
mogelijke gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het Provinciedomein verboden: 

1. Draagbare radio’s of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die alleen 
kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat; 

2. Zich op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat het storend of gevaarlijk is voor 
andere bezoekers; 

3. Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in gedrang 
komt of kan komen; 

4. Een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de domeindirectie; 
5. Te kamperen of de nacht door te brengen in auto’s, caravans of woonwagens tenzij met 

uitzonderlijke goedkeuring van de domeindirectie op de daartoe bestemde plaatsen; 
6. Vuur aan te steken; 
7. Honden of andere dieren vrij te laten rondlopen; 
8. Honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen waar het 

uitdrukkelijk wordt verboden; 
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9. Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en 
tombolaloten of steunkaarten te verkopen, tenzij met toestemming van de domeindirectie; 

10. Zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden; 
11. Sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit te hebben in het 

Provinciedomein; 
12. Drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik; 
13. De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. verboden bloemen te 

plukken) niet na te leven; 
14. Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen;
15. Te baden of te zwemmen in de fonteinen, roei- en visvijver; 
16. Dieren te voederen; 
17. Vogels van buiten het domein binnen te brengen. 

§ 2 - Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of beperkingen dienen 
de domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de inbreuk zo snel mogelijk te doen stoppen. 
Hiertoe geven zij de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen (gaande van mondelinge 
verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot bevel tot verlaten van het 
domein). 

§ 3 - In geval van bewarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit gebeuren op 
verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. De domeindirectie kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij kan 
evenmin verplicht worden bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de bezoeker. 

§ 4 - Bij weigering door de bezoek(st)er te voldoen aan de gegeven richtlijnen kan artikel 4 § 5 van dit
reglement van toepassing worden gebracht. 

Artikel 6 - Gedragsregels 

De recreanten worden verzocht volgende gedragsregels op te volgen: 
• afval achter te laten in de daarvoor bestemde vuilbakken; 
• de speel- en ontspanningstuigen of andere installaties enkel te gebruiken voor de doeleinden 

waarvoor ze bestemd zijn; 
• de bloemperken of het struikgewas niet te betreden; 
• de planten en bomen niet te beschadigen of weg te nemen. 

Artikel 7 - Begeleiding van jongeren 

§ 1 - Kinderen jonger dan 8 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene 
die aansprakelijk kan gesteld worden. 

• Bij twijfel over de leeftijd van de niet-vergezelde jongere zal de toegang geweigerd worden. Het 
staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart. 

• Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende volwassene is zal een 
schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met vermelding van de juiste identiteit van 
volwassene en jongere gevraagd worden. 

§ 2 - Groepen met jongeren beneden de 14 jaar die willen gebruikmaken van de infrastructuur moeten 
steeds vergezeld zijn van een persoon die als verantwoordelijke optreedt. 

Artikel 8 - Schadevergoeding 

Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installaties of gebouwen 
zullen de gebruik(st)ers verantwoordelijk gesteld worden en zal schadevergoeding worden geëist. 

Artikel 9 - Gebruik van voertuigen 

• De wegen zijn in principe afgesloten voor alle verkeer. De voertuigen moeten geparkeerd 
worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Voertuigen die op verboden plaatsen 



116

geparkeerd worden, kunnen worden weggesleept, na tussenkomst van de politie, op kosten 
van de eigena(a)r(es). 

• Dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en van leveranciers, voertuigen van openbaar 
nut, zoals politievoertuigen, wagens van de brandweer, ziekenwagens en voertuigen die nodig 
zijn om onderhouds- of herstellingswerken of andere opdrachten uit te voeren, zijn echter 
toegelaten. 

• Op sommige wegen en op plaatsen die door de directies zijn aangeduid, kunnen fietsen, 
elektrocars, gocarts, skateboards, rolschaatsen en skeelers toegelaten worden. 

• Geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 20 km/uur. 
• Enkel bij occasionele gelegenheden en mits de directie uitdrukkelijk toestemming verleent 

kunnen ruiters worden toegelaten in het Provinciedomein. 
• De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het algemeen 

reglement van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn 
parkeerterreinen van toepassing. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge van abnormaal of 
onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur en uitrustingen. 

Hoofdstuk 2 - Bijzondere bepalingen 

Artikel 11 - Fietsenverhuurdienst 
• de huurder(ster) is verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen; 
• aan personen jonger dan 14 jaar en niet vergezeld door een toezichthoudende volwassene mag 

geen fiets verhuurd worden; 
• de huurder(ster) zal zich vooraf vergewissen van de goede staat van de fiets; 
• de huurder(ster) is aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit diefstal, verlies of 

beschadiging van de verhuurde fiets of van onderdelen. Bij verlies, diefstal en bij ongeval met 
derden moet de huurde(ster)r hiervan aangifte doen bij de plaatselijke politie of Rijkswacht; 

• de huurder(ster) is burgerlijk aansprakelijk voor de schade berokkend aan derden tijdens het 
gebruik van de fiets; 

• de huurder(ster) zal elke schade of ongeval onmiddellijk melden bij het inleveren van de fiets; 
• de vergoeding voor verlies van toebehoren zal onmiddellijk door de huurder(ster) betaald 

worden; 
• de huurder(ster) alleen is verantwoordelijk en hij/zij kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen 

voor elke schade voortvloeiend uit ongevallen; 
• bij de inlevering van de fiets dient de huurder(ster) het huurcontract voor te leggen: de datum en 

handtekening die erop aangebracht werden gelden als bewijs dat de fiets ingeleverd werd; 
• indien de fiets niet tijdig ingeleverd wordt is bijkomend huurgeld verschuldigd naar rata van de 

overschreden verhuringstermijn; 
• bij vroegtijdige inlevering van de fiets wordt het huurgeld noch geheel noch gedeeltelijk 

terugbetaald; 
• ingeval de huurder(ster) ingevolge overmacht (ongeval, ziekte, ...) niet in de mogelijkheid is 

persoonlijk de fiets in te leveren of aangifte te doen van verlies of van ongeval, zal hij of zij 
ervoor zorgen dat deze verplichtingen door tussenkomst van een derde persoon worden 
nageleefd. 

Artikel 12 - Paalkamperen 

§1 - Toepassingsgebied
 Kamperen in het Provinciedomein Het Vinne is toegestaan op de hiervoor ingerichte bivakplek 

mits voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.
 De bivakplaats is gelegen aan de noordkant van het meer langs de witte wandelroute door het 

domein. Gps coördinaten: N 50°50.715’  E005°07.955’.
 De kampeerplek is bedoeld als overnachtingsmogelijkheid voor doortrekkers (wandelaars en 

fietsers).
 Bezoekers kunnen op deze plek de natuur ’s nachts bestuderen (sterren, nachtdieren, 

geluiden …).
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Artikel 13 – Afspuitpunt voor mountainbikes

§1 Het afspuitpunt voor mountainbikes is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant en heeft een 
sportieve functie, nl. het aanbieden van een wasplaats voor mountainbikes 'bike-wash' aan gebruikers 
van de nabijgelegen bewegwijzerde mountainbike-routes.

§2 Het afspuitpunt is exclusief voorbehouden aan mountainbikes. Andere voertuigen zoals onder 
meer motors, wagens of koersfietsen mogen er geen gebruik van maken. Het is evenmin toegelaten 
het afspuitpunt te gebruiken voor de schoonmaak van tuingereedschap, landbouwvoertuigen en 
dergelijke meer.

§3 Het afspuitpunt is toegankelijk tijdens de openingsuren van het provinciedomein, tenzij uitdrukkelijk 
anders beslist door de domeindirectie.

§4 M.b.t. het rijden met de mountainbike in het Provinciedomein blijven de regels in artikel 9 van dit 
reglement onverminderd van kracht.

Artikel 14 - Strafbepaling 

Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 13 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel of de 
politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met de 
fungerende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4, § 5 van dit reglement van 
toepassing worden gebracht. 

Artikel 15 - Parkeerreglement 

§ 1 - De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de provinciale parkeerterreinen. 

§ 2 - De toegang is verboden voor ruiters, landbouw- en kermisvoertuigen en voertuigen die 
gevaarlijke goederen vervoeren, tenzij met goedkeuring van de directie. 

§2 - Accommodatie
Op de ingerichte bivakplaats zijn volgende voorzieningen aanwezig:

 Houten platform voor een tent.
 Waterpomp (in de winter wordt de waterpomp verwijderd).
 Reglement en informatie i.v.m. natuurbeleving.
 Vuurkring.

§3 - Beschikbaarheid
 Er kan gekampeerd worden van 1 april tot 30 september.
 Er is een verblijf mogelijk van maximaal 48 uur. 
 Geen reservering mogelijk.
 De staanplaats is gratis.

§4 - Afspraken
 Het is verplicht om de conciërge op de hoogte te brengen bij aankomst op tel. 011-78 18 19. 

Het aantal tenten, aantal personen en de duur van het verblijf moet doorgegeven worden. 
 Er kan gekampeerd worden door maximaal 9 personen en met maximaal 3 kleine tenten (voor 

2 tot 3 personen, zonder voortent).
 Fietsers kunnen hun fiets aan de hand meenemen tot aan de bivakplaats. Het is verboden te 

fietsen in het domein buiten de dolomietwegen.
 Het is ten strengste verboden om vuur te maken buiten de aangelegde vuurkring. Het vuur 

moet bij vertrek volledig gedoofd worden.
 Alle afval wordt weer meegenomen.
 Begraaf alle uitwerpselen en toiletpapier in een gat van 15-20 cm diep, minstens 50 m van de 

bivakzone.
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§ 3 - Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te laten 
of door er enige belemmering aan te brengen. 

§ 4 - Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert. 

§ 5 - Een algemeen inhaalverbod is van kracht. 

§ 6 - De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de domeinwachters 
worden gegeven. 

§ 7 - De stallingen voor voertuigen zijn onbewaakt. 

§ 8 - De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen welke zich 
voorgedaan hebben op het parkeerterrein. 

Hoofdstuk 3 - Bekendmaking en inwerkingtreding 

Artikel 16 
Alle vroegere reglementen van orde in het Provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw worden 
opgeheven. 

Artikel 17 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 

Artikel 18 
Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het Provinciedecreet 
worden bekendgemaakt in het bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant. 

Artikel 19 
Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Zoutleeuw bezorgd om toegevoegd te worden 
aan het plaatselijk politiereglement. 
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Nr. 31 Tweede reeks budgetwijzigingen 2013
(Directie financiën – dienst begroting en financieel advies)

OVERZICHT BUDGET 2013

Budget 2013 Budget 2013
incl. eerste 

budgetwijziging

Budget 2013
incl. tweede 

budgetwijziging

Gewone dienst 169.957.970 180.306.440 183.648.987

Buitengewone Dienst 21.244.175 26.025.925 27.054.470
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DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet;

Gelet op het budget van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2013 aangenomen 
door de provincieraad in vergadering van 20 november 2012;
  
Gelet op de eerste reeks budgetwijzigingen door de provincieraad aangenomen op 
26 maart 2013;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 /Enig artikel

De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in het budget van de provincie
Vlaams-Brabant voor 2013.

GEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 2.797.747 euro en van 11.134.290 
euro op 13.932.037 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 021/0100/7410 wordt vermeerderd met 322.970 euro en van 15.808.700 euro 
op 16.131.670 euro gebracht.

- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 104/1400/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke ontvangsten".

- Een krediet van 3.700 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke ontvangsten".

- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 123.000 euro op 
130.000 euro gebracht.

- Een krediet van 200.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0350/7420 (nieuw) met als opgave 
"Overige tussenkomsten - project sociale kaart".

- Een krediet van 5.470 euro wordt bepaald op artikel 852/0170/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidie - gezondheidsaanpak ROMA".

- Het krediet van artikel 801/0140/7403 wordt vermeerderd met 12.460 euro en van 12.500 euro op 
24.960 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/7020 wordt verminderd met 120.000 euro en van 540.000 euro op 
420.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0210/7020 wordt vermeerderd met 82.000 euro en van 405.000 euro op 
487.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 300/0200/7020 wordt verminderd met 50.000 euro en van 357.900 euro op 
307.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/7020 wordt verminderd met 28.000 euro en van 349.500 euro op 
321.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/7401 wordt vermeerderd met 4.100 euro en van 183.400 euro op 
187.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 335/0100/7020 wordt vermeerderd met 59.400 euro en van 311.600 euro op 
371.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 335/0110/7401 wordt vermeerderd met 14.200 euro en van 749.800 euro op 
764.000 euro gebracht.

- Een krediet van 24.000 euro wordt bepaald op artikel 135/0200/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen - Energiekosten De Ring".

GEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 221.500 euro en van 5.325.700 euro 
op 5.547.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 010/0100/6503 wordt verminderd met 138.500 euro en van 2.167.300 euro op 
2.028.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 135/0200/6133 wordt vermeerderd met 128.680 euro en van 1.101.100 euro 
op 1.229.780 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt vermeerderd met 48.600 euro en van 1.191.700 euro op 
1.240.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt vermeerderd met 2.700 euro en van 71.700 euro op 
74.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt verminderd met 104.800 euro en van 383.300 euro op 
278.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt verminderd met 500 euro en van 28.000 euro op 27.500 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt vermeerderd met 400 euro en van 1.200 euro op 1.600 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt verminderd met 456.000 euro en van 1.462.400 euro op 
1.006.400 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 101/0201/6210 wordt vermeerderd met 1.900 euro en van 40.100 euro op 
42.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6230 wordt vermeerderd met 114.000 euro en van 24.900 euro op 
138.900 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 482.093 euro en van 31.706.193 euro 
op 31.224.100 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 103.900 euro en van 2.325.200 euro op 
2.221.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt vermeerderd met 32.800 euro en van 6.833.200 euro op 
6.866.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 28.900 euro en van 887.900 euro op 
859.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt vermeerderd met 6.900 euro en van 35.600 euro op 
42.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt verminderd met 22.200 euro en van 768.700 euro op 
746.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt verminderd met 600 euro en van 50.700 euro op 50.100 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt vermeerderd met 7.100 euro en van 126.600 euro op 
133.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt verminderd met 900 euro en van 16.900 euro op 16.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/1000/6131 wordt verminderd met 120.000 euro en van 1.292.500 euro op 
1.172.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 120.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1020/6401 (nieuw) met als opgave 
"subsidies - ROB TV en Ring TV".

-Het krediet van artikel 101/0290/6131 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 39.500 euro op 
79.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1367/6402 wordt vermeerderd met 1.010 euro en van 2.490 euro op 
3.500 euro gebracht.



123

- Het krediet van artikel 104/0520/6133 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 25.000 euro op 
35.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1400/6133 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 631.000 euro op 
661.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1110/6402 wordt verminderd met 13.150 euro en van 1.515.700 euro op 
1.502.550 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 132/0200/6131 wordt vermeerderd met 13.150 euro en van 365.000 euro op 
378.150 euro gebracht.

- Een krediet van 74.500 euro wordt bepaald op artikel 104/1375/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie - Huis van het Nederlands (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 773/0760/6406/02 wordt vermeerderd met 1.500.000 euro en van 1.500.000 
euro op 3.000.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 25.000 euro en van 30.000 euro op 
5.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0420/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie - Artefact".

- Het krediet van artikel 761/0260/6132 wordt verminderd met 82.500 euro en van 340.200 euro op 
257.700 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0200/6131 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 65.200 euro op 
72.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/6131 wordt verminderd met 6.910 euro en van 41.000 euro op 
34.090 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/6133 wordt vermeerderd met 8.510 euro en van 9.700 euro op 
18.210 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/6150 wordt vermeerderd met 2.100 euro en van 26.000 euro op 
28.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 48.000 euro op 
51.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 30.000 euro op 
34.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 764/0730/6406/02 wordt vermeerderd met 389.400 euro en van 120.000 euro 
op 509.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 764/0230/6120 wordt vermeerderd met 45.000 euro en van 100.000 euro op 
145.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 764/0240/6132 wordt vermeerderd met 44.000 euro en van 265.000 euro op 
309.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 560/0300/6401 wordt vermeerderd met 74.300 euro en van 735.200 euro op 
809.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/6132 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 121.400 euro op 
141.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/6133 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 93.200 euro op 
103.200 euro gebracht.

- Een krediet van 4.340 euro wordt bepaald op artikel 760/0400/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten (vorige jaren)".

- Een krediet van 240.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0350/6402 (nieuw) met als opgave 
"Subsidies openbaar - VERA - sociale kaart".

- Het krediet van artikel 844/0100/6401 wordt verminderd met 31.000 euro en van 140.000 euro op 
109.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 801/0100/6131 wordt verminderd met 15.000 euro en van 63.000 euro op 
48.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 801/0240/6132 wordt verminderd met 14.610 euro en van 35.000 euro op 
20.390 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 844/0100/6402 wordt verminderd met 11.000 euro en van 65.000 euro op 
54.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 871/0280/6401 wordt vermeerderd met 13.700 euro en van 19.300 euro op 
33.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0100/6132 wordt vermeerderd met 1.700 euro en van 28.000 euro op 
29.700 euro gebracht.

- Een krediet van 3.770 euro wordt bepaald op artikel 852/0170/6402 (nieuw) met als opgave 
"Subsidies openbare sector - gezondheidsaanpak ROMA".
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- Het krediet van artikel 832/0200/6120 wordt vermeerderd met 22.000 euro en van 28.500 euro op 
50.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt vermeerderd met 31.480 euro en van 95.500 euro op 
126.980 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 832/0300/6401 wordt verminderd met 2.100 euro en van 35.500 euro op 
33.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 832/0300/6402 wordt vermeerderd met 5.100 euro en van 4.500 euro op 
9.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 832/0230/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 5.000 euro op 
15.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 833/0730/6401 wordt vermeerderd met 25.750 euro en van 81.400 euro op 
107.150 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 833/0730/6405 wordt verminderd met 25.750 euro en van 74.400 euro op 
48.650 euro teruggebracht.

- Een krediet van 1.130 euro wordt bepaald op artikel 160/0380/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Subsidies openbaar - Kleur Bekennen Kids  (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 900/0340/6406/02 wordt vermeerderd met 481.500 euro en van 1.437.000 
euro op 1.918.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0700/6405 wordt vermeerderd met 700.000 euro en van 800.000 euro op 
1.500.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0710/6405 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 900.000 euro op 
1.000.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0150/6406 wordt verminderd met 100.000 euro en van 271.000 euro op 
171.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/0290/6132 wordt verminderd met 81.400 euro en van 142.200 euro op 
60.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/0293/6401 wordt verminderd met 1.800 euro en van 159.600 euro op 
157.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt verminderd met 15.000 euro en van 65.000 euro op 
50.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 526/3500/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie - ERSV vzw".
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- Het krediet van artikel 610/0340/6401 wordt vermeerderd met 9.000 euro en van 25.000 euro op 
34.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/6131 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 14.500 euro op 
16.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/6132 wordt vermeerderd met 12.400 euro en van 34.000 euro op 
46.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0200/6131 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 7.000 euro op 
9.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0200/6132 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 16.900 euro op 
24.900 euro gebracht.

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0460/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Subsidies - Kamers voor Handel en Nijverheid  (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 879/0100/6120 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 79.500 euro op 
89.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0230/6132 wordt verminderd met 48.000 euro en van 305.700 euro op 
257.700 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0270/6132 wordt vermeerderd met 35.000 euro en van 175.000 euro op 
210.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 876/0401/6402 wordt verminderd met 35.000 euro en van 35.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0820/6401 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 50.000 euro op 
150.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt vermeerderd met 21.200 euro en van 255.000 euro op 
276.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt verminderd met 21.500 euro en van 198.800 euro op 
177.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 620/0210/6402 wordt vermeerderd met 14.000 euro en van 560.000 euro op 
574.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 45.000 euro op 
55.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 106/0100/6150 wordt verminderd met 23.000 euro en van 175.900 euro op 
152.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6401 wordt verminderd met 1.220 euro en van 39.500 euro op 
38.280 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6402 wordt vermeerderd met 530 euro en van 500 euro op 1.030 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6120 wordt verminderd met 68.400 euro en van 271.400 euro op 
203.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6132 wordt verminderd met 6.000 euro en van 24.300 euro op 
18.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/6120 wordt verminderd met 5.700 euro en van 220.100 euro op 
214.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/6200 wordt verminderd met 10.600 euro en van 63.600 euro op 
53.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/6230 wordt verminderd met 3.000 euro en van 18.300 euro op 
15.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 335/0100/6100 wordt vermeerderd met 1.100 euro en van 28.600 euro op 
29.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 335/0100/6120 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 210.000 euro op 
220.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 335/0100/6200 wordt vermeerderd met 65.800 euro en van 452.200 euro op 
518.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 335/0100/6230 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 130.500 euro op 
149.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 482/0290/6136 wordt vermeerderd met 282.000 euro en van 2.629.400 euro 
op 2.911.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 482/0350/6136 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 400.000 euro op 
450.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 482/0250/6132 wordt verminderd met 9.000 euro en van 50.000 euro op 
41.000 euro teruggebracht.
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- Een krediet van 6.100 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/6136 (nieuw) met als opgave "Kosten 
voor waterlopen - dienst waterlopen".

- Het krediet van artikel 423/0200/6132 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 62.500 euro op 
77.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 423/0330/6406 wordt verminderd met 20.000 euro en van 20.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 190 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/6133/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen - Pivo  (vorige jaren)".

- Een krediet van 550 euro wordt bepaald op artikel 124/0200/6133/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen  (vorige jaren)".

- Een krediet van 190 euro wordt bepaald op artikel 761/0101/6133/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen - Hanenbos  (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 124/0200/6133 wordt vermeerderd met 22.000 euro en van 8.000 euro op 
30.000 euro gebracht.

- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 930/0330/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Subsidies openbaar - stationsomgeving  (vorige jaren)".

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 664.715 euro en van 16.790.775 euro 
op 17.455.490 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 221.500 euro en van 5.325.700 euro 
op 5.547.200 euro gebracht.

-Het krediet van artikel 060/0600/7802 wordt vermeerderd met 17.330 euro en van 12.500 euro op 
29.830 euro gebracht.

- Een krediet van 125.000 euro wordt bepaald op artikel 421/0100/1515 (nieuw) met als opgave 
"Prefinanciering studieopdracht OMA route".

BUITENGEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt vermeerderd met 125.000 euro en van 1.200.000 euro 
op 1.325.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 767/0200/2310 wordt verminderd met 15.000 euro en van 15.000 euro op 0 
euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 767/0200/2440 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 773/0230/2100 (nieuw) met als opgave 
"Plannen en studies - erfgoedwaarden".

- Het krediet van artikel 761/0101/2211 wordt verminderd met 200 euro en van 44.500 euro op 44.300 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2300 wordt verminderd met 13.400 euro en van 31.500 euro op 
18.100 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2310 wordt vermeerderd met 3.900 euro en van 2.500 euro op 
6.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2400 wordt vermeerderd met 3.200 euro en van 26.500 euro op 
29.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2440 wordt vermeerderd met 6.500 euro en van 3.000 euro op 
9.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 20.750 euro en van 76.250 euro op 
97.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2300 wordt vermeerderd met 38.625 euro en van 16.875 euro op 
55.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2310 wordt vermeerderd met 33.750 euro en van 48.250 euro op 
82.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2400 wordt vermeerderd met 13.600 euro en van 59.400 euro op 
73.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt vermeerderd met 3.750 euro en van 65.000 euro op 
68.750 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt vermeerderd met 26.550 euro en van 16.025 euro op 
42.575 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2200 wordt vermeerderd met 33.750 euro en van 11.250 euro op 
45.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2211 wordt vermeerderd met 57.500 euro en van 27.500 euro op 
85.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 735/0100/2300 wordt vermeerderd met 37.000 euro en van 17.000 euro op 
54.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2310 wordt vermeerderd met 21.500 euro en van 9.000 euro op 
30.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2400 wordt vermeerderd met 17.850 euro en van 12.500 euro op 
30.350 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2440 wordt vermeerderd met 28.000 euro en van 14.500 euro op 
42.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/2400 wordt vermeerderd met 700 euro en van 1.000 euro op 1.700 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/2310 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 1.475 euro op 
7.475 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/2300 wordt vermeerderd met 7.875 euro en van 2.625 euro op 
10.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/2400 wordt verminderd met 1.500 euro en van 1.500 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/2310 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 4.500 euro op 
12.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/2440 wordt vermeerderd met 1.125 euro en van 1.375 euro op 
2.500 euro gebracht.

- Een krediet van 1.100 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2310 (nieuw) met als opgave
"Informaticamaterieel ".

- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt verminderd met 1.100 euro en van 8.000 euro op 6.900 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2200/02 wordt vermeerderd met 323.790 euro en van 29.320 euro 
op 353.110 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 599.000 euro op 
606.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt verminderd met 7.500 euro en van 147.000 euro op 
139.500 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 760/0200/2300 wordt vermeerderd met 11.500 euro en van 72.800 euro op 
84.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt vermeerderd met 10.500 euro en van 67.500 euro op 
78.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt verminderd met 10.500 euro en van 267.500 euro op 
257.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2200 wordt verminderd met 15.000 euro en van 180.000 euro op 
165.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 245.000 euro op 
285.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2410 wordt verminderd met 25.000 euro en van 80.000 euro op 
55.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 100 euro wordt bepaald op artikel 610/0200/2200/02 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden (vorige jaren)".

- Een krediet van 28.000 euro wordt bepaald op artikel 610/0200/2200 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden ".

- Het krediet van artikel 610/0200/2300 wordt vermeerderd met 23.000 euro en van 13.000 euro op 
36.000 euro gebracht.

- Een krediet van 7.830 euro wordt bepaald op artikel 610/0300/2200/02 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 610/0300/2200 wordt vermeerderd met 9.500 euro en van 350.500 euro op 
360.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0810/2270 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 266.450 euro op 
366.450 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0415/2100 wordt verminderd met 85.000 euro en van 160.000 euro op 
75.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 500 euro wordt bepaald op artikel 530/0220/2440 (nieuw) met als opgave "Andere 
roerende investeringen".

- Het krediet van artikel 423/0220/2100 wordt vermeerderd met 125.000 euro en van 125.000 euro op 
250.000 euro gebracht.
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- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 421/0130/2410 (nieuw) met als opgave "Rollend 
materieel - fietsbeleid".

Leuven, 4 juni 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Nr. 32 Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen ‘Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen – fase 2’ – definitieve 
vaststellingen
(Directie infrastructuur – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat, conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht, er een afweging gebeurde naar de 
ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er op provinciaal niveau typevoorschriften werden ontwikkeld die een eenvormige 
aanpak waarborgen en dat hier enkel in uitzonderlijke situaties van afgeweken wordt;

Overwegende dat de dienst MER een ontheffing voor de planMER-plicht heeft verleend op 6 augustus 
2012;

Overwegende dat de Vlaamse minister beslist heeft tot de delegatie van bevoegdheden voor de 
realisatie van VEN-gebied in het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Les Chalets' te Huldenberg en 'Hertstraat' 
te Holsbeek;

Overwegende dat de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een beslissing tot delegatie van 
de bevoegdheden hebben genomen in functie van het oplossen van de problematiek van de 
residentiële woonwagenterreinen op hun grondgebied;

Overwegende dat het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een 
toelichtingsnota per deelruimte en een toelichtingsnota per deelplan met een bespreking van de 
bestaande toestand, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan de hand van principes en concepten, 
de verordenende voorschriften en de grafische plannen;

Gelet op de plenaire vergaderingen van 28 maart en 2 april 2012;

Overwegende dat de provincieraad op 18 september 2012 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;
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Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 19 oktober tot en met 18 
december 2012 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 434 
bezwaren en adviezen heeft ontvangen;

Overwegende dat de Vlaamse regering op 7 december 2012 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie om een termijnverlenging van 30 dagen verzocht voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen'-deel 1’ op 19 december 2012 en dat de deputatie instemde met dit verzoek op 
10 januari 2013;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 25 februari 
en 25 maart alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en coördineerde en op 25 maart 2013 
een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat het deelplan ‘Bergensesteenweg 502’ te Sint-Pieters-Leeuw niet definitief 
vastgesteld wordt aangezien het gebied momenteel niet meer in gebruik is als woonwagenterrein en 
bijgevolg niet verder opgenomen wordt in het proces in functie van het behoud van de bestaande 
toestand en dat het gebied evenmin grote potenties heeft om ingericht te worden als 
woonwagenterrein ten behoeve van de doelgroep;

Overwegende dat het deelplan ‘camping Bergendal’ te Huldenberg niet definitief vastgesteld wordt om 
de leefbaarheid van de camping en een evenwichtige ontwikkeling van het toeristisch-recreatief 
netwerk niet in het gedrang te brengen;

Overwegende dat de deputatie op 18 april 2013 in haar beslissing op basis van de uitgebrachte 
adviezen en bezwaren motiveert om het deelplan Onze-Lieve-Vrouwestraat niet verder mee te nemen 
in de procedure;

Overwegende dat de deputatie op 18 april 2013 in haar beslissing op basis van de uitgebrachte 
adviezen en bezwaren het behoud van de overdruk voor de zonevreemde woningen in het deelplan 
Konijntjesberg/Lemingberg te Holsbeek/Leuven motiveert;

Overwegende dat de provincieraad kennisgenomen heeft van het advies van de provinciale 
commissie en zich hierbij voor het grootste gedeelte bij aansluit;

Overwegende dat de provincieraad zich aansluit bij het gemotiveerde voorstel van de deputatie om 
het deelplan Onze-Lieve-Vrouwestraat niet verder mee te nemen in de procedure en de overdruk voor 
de zonevreemde woningen in het deelplan Konijntjesberg/Lemingberg te Holsbeek/Leuven te 
behouden;   

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge het advies van de provinciale commissie 
ruimtelijke ordening en het voorstel van de deputatie;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepaste ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en 
residentiële woonwagenterreinen – fase 2’, omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige 
voorschriften en een grafisch plan, wordt definitief vastgesteld, en omvat volgende deelplannen:

1. Akrenbos domein te Bever;
2. Bergensesteenweg 700/700b te Sint-Pieters-Leeuw;
3. Bergensesteenweg 777 te Sint-Pieters-Leeuw;
4. Frans De Wolfstraat te Lennik;



135

5. Kattestraat te Ternat;
6. Camping Luna te Halle;
7. Den Tomme te Bertem/Kortenberg;
8. Korenheide te Huldenberg;
9. Holiday Parks te Huldenberg;
10. Camping Les Chalets te Huldenberg;
11. Camping Spitsberg te Huldenberg;
12. Bergstraat te Huldenberg;
13. Klottebergstraat te Scherpenheuvel-Zichem;
14. Heidebosstraat te Scherpenheuvel-Zichem;
15. Haegenveld te Scherpenheuvel-Zichem;
16. Hertstraat te Holsbeek;
17. Konijntjesberg-Lemingberg te Holsbeek/Leuven

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – fase 2’ wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse regering.

Leuven, 4 juni 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
     provinciegriffier        voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Nr. 33 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings 
en residentiële woonwagenterreinen – fase 2’ – definitieve 
vaststelling – onteigeningsplannen
(Directie infrastructuur – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.4.3. tot en met 2.4.9 en 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat, conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht, er een afweging gebeurde naar de 
ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er op provinciaal niveau typevoorschriften werden ontwikkeld die een eenvormige 
aanpak waarborgen en dat hier enkel in uitzonderlijke situaties wordt van afgeweken;

Overwegende dat de dienst MER een ontheffing voor de planMER-plicht heeft verleend op 6 augustus 
2012;

Gelet op de plenaire vergaderingen van 28 maart en 2 april 2012;

Overwegende dat de provincieraad op 18 september 2012 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan, alsook de bijbehorende onteigeningsplannen voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 19 oktober tot en met 18 
december 2012 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 8 
bezwaren en adviezen heeft ontvangen;

Overwegende dat de Vlaamse regering op 7 december 2012 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie om een termijnverlenging van 30 dagen verzocht voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen'-deel 1’ op 19 december 2012 en dat de deputatie instemde met dit verzoek op 
10 januari 2013;
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Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 25 februari 
en 25 maart alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en coördineerde en op 25 maart 2013 
een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat er een perceel niet opgenomen werd in het deelplan ‘Den Tomme’ te Kortenberg, 
adviseert de provinciale commissie ruimtelijke ordening het onteigeningsplan aan te passen en de 
procedure voor dit onteigeningsplan te hernemen;

Overwegende dat de provincieraad kennisgenomen heeft van het advies van de provinciale 
commissie en zich hierbij aansluit, behalve voor wat betreft het deelplan Onze-Lieve Vrouwstraat te 
Holsbeek

Overwegende dat de provincieraad, op voorstel van de deputatie, op basis van de behandeling van de 
adviezen en bezwaren die uitgebracht werden in het kader van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen-fase 2, deel 1’, het deelplan Onze-Lieve-Vrouwestraat niet definitief vaststelt;

Gelet op de aangepaste onteigeningsplannen ingevolge het advies van de provinciale commissie 
ruimtelijke ordening en het voorstel tot aanpassingen van de deputatie van Vlaams-Brabant;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
De aangepaste onteigeningsplannen bij de provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 
'Weekendverblijven - deel 1', nl. Korenheide te Huldenberg en Heidebosstraat te Scherpenheuvel-
Zichem worden definitief vastgesteld.

Art. 2
De onteigeningsplannen bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en 
residentiële woonwagenterreinen – fase 2’ worden ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse 
regering.

Leuven, 4 juni 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
     provinciegriffier        voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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Nr. 34 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen’ – principiële 
beslissing onteigeningplan
(Directie infrastructuur – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.4.3. tot en met 2.4.9 en 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 

Gelet op de bespreking in de raadscommissie van 7 mei 2013 van het raadsvoorstel ‘provinciaal 
ruimtelijke uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen - fase 
2' - definitieve vaststelling’;

Overwegende dat de raadsleden de nodige garanties vragen voor de uitvoering van de 
vooropgestelde visie in dit ruimtelijk uitvoeringsplan met betrekking tot het realiseren van 
woonprojecten voor de herhuisvesting van de beoogde doelgroep;

Overwegende dat er momenteel geen zekerheid is dat de lopende onderhandelingen over deze 
uitvoering succesvol afgesloten zullen kunnen worden;

Overwegende dat de realisatie van deze woonprojecten zal moeten gebeuren door een overheid, 
publieke of semipublieke instantie die actief is in de huisvestingssector indien er geen akkoord bereikt 
wordt met de huidige eigenaar;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
De provincieraad verzoekt de deputatie te starten met de opmaak van een onteigeningsplan voor het 
deelplan ‘Holiday Parks’ van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings 
en residentiële woonwagenterreinen - fase 2'.

Leuven, 4 juni 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
      provinciegriffier        voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
Leuven, 14 juni 2013
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Nr. 35 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eerste minister, minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking brengt mij de hiernavolgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande 
de consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

KONINKRIJK
MAROKKO

De heer Omar KENAAN werd benoemd tot Consul-
Generaal te Brussel, met als 
consulair ambtsgebied het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 
de provincie Waals-Brabant en de 
provincie Vlaams-Brabant

BRUSSEL

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 juni 2013
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