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Nr. 12 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Staf – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 29 april 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 36 Raamovereenkomst voor de huur, het onderhoud en het 
vervangen van schoonloopmatten en het reinigen van 
kleding en linnen voor het provinciebestuur Vlaams-
Brabant: goedkeuring voorwaarden, vaststelling van de 
wijze van gunnen en bijzonder bestek:
goedkeuring.

2 Voorstel nr. 37 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking voor de levering van sanitaire 
producten (disposables en dispensers) voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant - goedkeuring 
voorwaarden van het bestek en de wijze van gunnen:
goedkeuring.

3 Voorstel nr. 38 Levering van ESRI-(GIS-)software voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant:  goedkeuring bestek en 
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

4 Voorstel nr. 39 Vervreemding van defect en verouderd 
informaticamateriaal waarvan de afschrijvingstermijn van 5 
jaar nog niet bereikt is:
goedkeuring.

5 Voorstel nr. 40 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst rond 
GIS-ondersteuning lokale besturen:
goedkeuring.

6 Voorstel nr. 41 Aanvraag machtiging aan de provincieraad tot ruiling 
verlaten bedding Maalbeek, Meise en Grimbergen tegen 
percelen van Marisa Invest nv:
goedkeuring.

7 Voorstel nr. 42 Aanvraag machtiging aan de provincieraad tot het vestigen 
van een erfdienstbaarheid met Aquafin om een 
ondergrondse elektrische kabel en toebehoren aan te 
leggen te Kessel-Lo, Negenbunderspad:
goedkeuring.
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8 Voorstel nr. 43 Machtiging voor ruiling van de verlaten bedding tegen de 
nieuwe bedding van de Molenbeek te Sint-Genesius-Rode, 
aanstellen notaris Coppens en goedkeuren ontwerpakte:
goedkeuring.

9 Voorstel nr. 44 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lebbeke (provincie 
Oost-Vlaanderen) – advies naar aanleiding van openbaar 
onderzoek:
goedkeuring.

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

Leuven, 12 mei 2014
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