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Nr.12 Toepassing van de artikelen van 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 27 juni 2017

Voorstel nr. VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1 Voorstel nr. 72 Jaarrekening 2016:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 73 2de budgetwijziging 2017:
goedkeuring

3 Kennisgeving nr. 74 Decretale rapportering 2017:
kennisneming

4 Voorstel nr. 75 Dienstenopdracht voor het opstellen van een 
ruimtelijke optimalisatiestudie voor de bedrijvenzone 
BUDA. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden 
en wijze van gunnen:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 76 Vernieuwing koelinstallaties provinciehuis – 
Goedkeuring bestek en wijze van gunnen:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 77 Plaatsing zonnepanelen provinciehuis en PIVO – 
Goedkeuring bestek en de voorwaarden en wijze van 
gunnen:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 78 Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een 
verzekering arbeidsongevallen en aanverwante risico's 
voor alle diensten en instellingen van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en 
wijze van gunnen:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 79 Verkoop perceel te Holsbeek 3de afdeling sectie A 53 
K aan IGS Hofheide:
goedkeuring
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9 Voorstel nr. 80 Goedkeuring van een recht van opstal aan de 
gemeente Holsbeek en goedkeuring van de 
bijbehorende overeenkomst en ontwerpakte:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 81 Goedkeuring onderhandse verkoop perceel 
Donkerstraat, Leuven aan nv ETA en aanstellen 
notaris:
goedkeuring

11 Voorstel nr. 82 Verkoop perceel Galmaarden 1 D 777 C / deel aan 
Inter-Energa en goedkeuring bijhorende 
verkoopsovereenkomst:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 83 Resultaat openbare verkoop 10 garageboxen 
Binnenhof, Leuven en instemming met onderhandse 
verkoop:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 84 Erkenning provinciaal natuurontwikkelingsproject
Grote Getevallei als natuurreservaat door Natuurpunt 
Beheer vzw:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 85 Advies begroting 2017 van de Instelling voor morele 
dienstverlening Vlaams-Brabant:
goedkeuring

15 Voorstel nr. 86 Wijziging samenstelling PROCORO:
goedkeuring

16 Voorstel nr. 87 Vereniging Vlaamse Provincies - 
Aanwijzing vertegenwoordigers met stemrecht 
algemene vergadering:
goedkeuring

17 Voorstel nr. 88 Haviland Intercommunale igs: buitengewone algemene 
vergadering op woensdag 6 september 2017 – 
verlenen van een mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordigers:
goedkeuring
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Nr. 13 Politiebesluit van de gouverneur betreffende aanhoudende droogte
Dienst Civiele Veiligheid - Noodplanning

PROVINCIE VLAAMS-RABANT
Politiebesluit

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,

Overwegende dat de thans aanhoudende droogte tot gevolg kan hebben dat er zich moeilijkheden 
voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven;

dat zich derhalve preventief tijdelijke maatregelen opdringen, onder meer door onnodig verbruik 
van drinkwater tegen te gaan;

gelet op art.128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door 
de wet van 5 juni 1934 en 14 juni 1963, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen 
vast te stellen.

Besluit:

Artikel 1. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader 
van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;

voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;

voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader 
van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen 
waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;

voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden, van vijvers en het 
bevoorraden van fonteinen;

in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of 
het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien 
dagen en met een geldboete van € 26 tot € 200(*) of met één van de straffen alleen.

Artikel 3 Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en gepubliceerd op 
gemeentelijke website en wordt onmiddellijk van kracht.

Leuven, 22 juni 2017

De gouverneur,

(g) Lodewijk DE WITTE

(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd x 7 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de 
strafrechtelijke geldboeten
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Nr. 14 Opheffing politiebesluit van de gouverneur betreffende aanhoudende 
droogte
Dienst Civiele Veiligheid - Noodplanning

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Politiebesluit

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,

Overwegende dat door de aanhoudende droogte een politiebesluit werd genomen op 22 juni 2017;

dat de genomen maatregelen in het politiebesluit niet langer nodig zijn;

gelet op art.128 van de provinciewet, op de art. 1 en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door 
de wet van 5 juni 1934, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen vast te stellen.

BESLUIT:

Artikel 1. Het politiebesluit van 22 juni 2017 wordt opgeheven.

Artikel 2. Overtredingen die plaatsvonden voor de opheffing van het politiebesluit kunnen verder 
gesanctioneerd worden volgens de bepalingen vermeld in het politiebesluit van 22 juni 
2017.

Artikel 3 Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en gepubliceerd op 
gemeentelijke website en gaat van kracht vanaf zaterdag 01 juli 2017 00:00 u. 

Leuven, 30 juni 2017

De gouverneur,

(g) Lodewijk DE WITTE


