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Nr. 13 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 10 mei 2011

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 47 Aanpassing provinciaal reglement voor het toekennen van 
een premie voor het plaatsen van superisolerende 
beglazing:
goedkeuring.

2. 48 Tweede reeks begrotingswijzigingen 2011:
- gewone ontvangsten en uitgaven;
- buitengewone ontvangsten en uitgaven;

besluit - kredietwijzigingen:
goedkeuring.

3. kennisgeving nr. 49 Eerste reeks interne kredietaanpassingen 2011:
kennisneming.

4. kennisgeving nr. 50 Tweede reeks interne kredietaanpassingen 2011:
kennisneming.

5. 51 Overeenkomst om een verzustering tot stand te brengen 
tussen de provincie Vlaams-Brabant en de stad Chengdu, 
China:
goedkeuring.

6. 52 Provinciaal reglement woonomgeving Vlaams strategisch 
gebied rond Brussel en kleinstedelijke gebieden: 
wijziging:
goedkeuring.

7. 53 Provinciaal subsidiereglement voor projecten die het 
lokaal woonbeleid ondersteunen: wijziging:
goedkeuring.

8. 54 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen 
2010 en 2011:
goedkeuring.
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9. 55 De Wijnpers, Provinciaal onderwijs Leuven, dossier voor 
de procedure van de Open Oproep voor de volledige 
studieopdracht voor de nieuwbouw van het 
eerstegraadsgebouw op de Campus Leuven - regularisatie 
van de aanstelling van de ontwerper:
goedkeuring.

10. 56 Provinciedomein Halve Maan: uitbreiding administratief 
gebouw met toegangsbalie en extra kantoorruimte:

− goedkeuring van het bijzonder bestek en raming -
vaststelling van de wijze van gunnen;

− ramingsstaat ten bedrage van 280.166,39 euro (btw 
inbegrepen):

goedkeuring.

11. 57 Provinciedomein Huizingen: nieuwe waterglijbaan:
− goedkeuring bijzonder bestek en raming, vaststelling 

van de wijze van gunnen;
− ramingsstaat voor een bedrag van 230.000 euro (btw 

inbegrepen);
goedkeuring.

12. 58 Jaarverslag 2010 provinciale jeugddienst:
goedkeuring.

13. 59 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: algemene 
vergadering: aanwijzing van een vertegenwoordiger:
goedkeuring.

14. 60 Goedkeuring balans en resultatenrekening 2010 van vzw 
Jeugdinitiatieven Vlaams-Brabant (vzw in vereffening):
goedkeuring.

15. 61 Aanwijzing namens de provincie Vlaams-Brabant van 
een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van 
Jobpunt Vlaanderen:
goedkeuring.

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

Leuven, 13 mei 2011
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Nr. 14 Aanpassing 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 strategische doelstellingen  2007 - 2012 inzake betaalbaar wonen, woningaanpassing, 
woningkwaliteit en duurzame energiezuinige woningen;

Gelet op de inschrijving in de provinciebegroting 2011 van het krediet van 930.000 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
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, inzake het toekennen van een premie voor het plaatsen van 
superisolerende beglazing, wordt goedgekeurd.

Leuven, 10 mei 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

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

Leuven, 13 mei 2011
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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 de begroting 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

Enkel indien aan de voorwaarden van de netbeheerders om in aanmerking te komen voor een 
premie voor superisolerende beglazing voldaan wordt, kan de provincie Vlaams-Brabant bovenop 
deze premie een aanvullende premie toekennen.
Deze voorwaarden zijn:
 de premie geldt enkel voor bestaande woningen;
 de nieuwe beglazing dient een maximum U-waarde te halen (de warmtedoorgangscoëfficient of 

U-waarde bepaalt in welke mate de warmte verloren gaat via de beglazing).

Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in de aanvraagformulieren van de netbeheerder.

Art. 3

§ 1. De aanvullende premie van de provincie Vlaams-Brabant bedraagt 10 euro/m² met een 
maximumbedrag van in totaal 100 euro.

§ 2. Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers ligt tussen de 20.001 euro en 
50.490 euro bedraagt de premie 20 euro/m² met een maximumbedrag van in totaal 250 euro.

§ 3. Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers niet hoger ligt dan 20.000 euro of 
het betreft een huurwoning bedraagt de premie 20 euro/m² met een maximumbedrag van in totaal 
500 euro.

Art. 4

Procedure voor de aanvraag van een premie voor de plaatsing van superisolerende beglazing:
de premie wordt aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier van de netbeheerder. Dit 
aanvraagformulier wordt samen met een kopie van de factuur voor de plaatsing van superisolerende 
beglazing toegestuurd aan de netbeheerder. De REG-dienst van de netbeheerder verwerkt de 
aanvragen en brengt vervolgens de premieaanvrager schriftelijk op de hoogte of de premie al dan 
niet wordt toegekend.

Kort na deze schriftelijke melding ontvangt de premieaanvrager de premie van de netbeheerder.
De provincie Vlaams-Brabant ontvangt maandelijks van de netbeheerders een lijst met de positief 
beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangen de begunstigden van de provincie 
Vlaams-Brabant een formulier. Indien dit formulier, met eventuele bewijsstukken, door de 
aanvrager binnen een termijn van 3 maanden ondertekend wordt teruggestuurd, wordt de 
bijkomende provinciale premie toegekend en vereffend. Deze termijn van 3 maanden gaat in op de 
datum dat de lijst van de netbeheerder bij de provincie Vlaams-Brabant aankomt. Het formulier 
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wordt door de aanvrager teruggezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs.

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 juli 2011 worden ingediend bij de netbeheerder.
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Nr. 15 Tweede reeks begrotingswijzigingen 2011
(Directie financiën)

OVERZICHT BUDGETONTWERP  2011

2011 Budget 2011 Budget 2011 incl.
eerste    

budgetwijziging

Budget 2011 incl.
tweede 

budgetwijziging

Gewone ontvangsten 152.740.500 164.418.050 166.370.710

Gewone uitgaven 152.740.500 164.418.050 166.370.710

Verschil  Gewone 
dienst

0 0 0

Buitengewone Dienst 24.432.550 36.914.960 41.469.340
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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 de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2011 aangenomen 
door de provincieraad in vergadering van 14 december 2010;     

Gelet op de bijkomende begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op 
1 maart 2010;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:
Enig artikel

De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie
Vlaams-Brabant voor 2011.

BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 1.280.820 euro en van 12.511.010 
euro op 13.791.830 euro gebracht.

- Een krediet van 42.930 euro wordt bepaald op artikel 761/0010/7021 (nieuw) met als opgave 
"Jeugdwerking - terugbetalingen".

- Een krediet van 1.140 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten".

- Een krediet van 3.560 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen".

- Het krediet van artikel 736/0100/7401 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 31.500 euro op 
38.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0110/7020 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 25.000 euro op 
30.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 135.000 euro op 
140.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/7021 wordt vermeerderd met 18.460 euro en van 3.000 euro op 
21.460 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0250/7021 wordt verminderd met 8.500 euro en van 54.100 euro op 
45.600 euro teruggebracht.

- Een krediet van 1.250 euro wordt bepaald op artikel 834/0300/7021 (nieuw) met als opgave 
"Tussenkomst in de aansluitings- en abonnementskosten van telefoon- en alarmtoestellen -
terugbetalingen".
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- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 844/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen subsidies kinderbeleid".

- Het krediet van artikel 801/0140/7403 wordt vermeerderd met 12.000 euro en van 12.500 euro op 
24.500 euro gebracht.

- Een krediet van 12.500 euro wordt bepaald op artikel 832/0200/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen".

- Een krediet van 26.000 euro wordt bepaald op artikel 610/0100/7420 (nieuw) met als opgave 
"CCBT - tussenkomsten".

- Een krediet van 40.200 euro wordt bepaald op artikel 620/0210/7021 (nieuw) met als opgave 
"Programmasecretariaat PDPO - terugbetalingen".

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen".

- Het krediet van artikel 106/0100/7023 wordt verminderd met 56.300 euro en van 323.000 euro op 
266.700 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/7020 wordt vermeerderd met 113.800 euro en van 485.000 euro 
op 598.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/7020 wordt vermeerderd met 238.100 euro en van 118.700 euro 
op 356.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/7401 wordt verminderd met 133.800 euro en van 299.300 euro 
op 165.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0210/7020 wordt vermeerderd met 111.700 euro en van 391.100 euro 
op 502.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/7020 wordt vermeerderd met 57.900 euro en van 342.500 euro 
op 400.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/7401 wordt vermeerderd met 5.400 euro en van 174.700 euro op 
180.100 euro gebracht.

- Een krediet van 113.000 euro wordt bepaald op artikel 421/0100/7512  (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling renteloze lening voor ontwerpkosten OMA route".

- Een krediet van 37.500 euro wordt bepaald op artikel 930/0350/7420 (nieuw) met als opgave 
"Overeenkomsten - tussenkomsten".

BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met 164.970 euro en van 251.960 euro 
op 416.930 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 255.470 euro en van 6.331.390 
euro op 6.586.860 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt vermeerderd met 181.300 euro en van 928.500 euro 
op 1.109.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt vermeerderd met 1.600 euro en van 68.100 euro op 
69.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt vermeerderd met 61.000 euro en van 230.500 euro 
op 291.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt vermeerderd met 6.900 euro en van 23.800 euro op 
30.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt vermeerderd met 300 euro en van 1.100 euro op 
1.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt verminderd met 5.400 euro en van 775.300 euro op 
769.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6210 wordt verminderd met 600 euro en van 38.400 euro op 
37.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6230 wordt verminderd met 2.300 euro en van 5.900 euro op 
3.600 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6251 wordt verminderd met 2.100 euro en van 2.100 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6280 wordt verminderd met 100 euro en van 100 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 1.536.700 euro en van 29.201.500 
euro op 27.664.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 97.500 euro en van 2.104.900 euro 
op 2.007.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt vermeerderd met 201.000 euro en van 5.841.500 
euro op 6.042.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt vermeerderd met 177.700 euro en van 774.500 euro 
op 952.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 35.000 euro op 
42.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt verminderd met 58.700 euro en van 827.000 euro op 
768.300 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt verminderd met 4.000 euro en van 57.200 euro op 
53.200 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt verminderd met 6.200 euro en van 132.400 euro op 
126.200 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt vermeerderd met 1.700 euro en van 17.000 euro op 
18.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6280 wordt verminderd met 500 euro en van 800 euro op 300 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6120 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 213.500 euro 
op 263.500 euro gebracht.

- Een krediet van 307.950 euro wordt bepaald op artikel 104/1500/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - verplichte bijdrage morele dienstverlening (vorige jaren)".

- Een krediet van 350.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1500/6405/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringsssubsidies - verplichte bijdrage morele dienstverlening (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 050/0220/6160 wordt vermeerderd met 3.400 euro en van 135.300 euro op 
138.700 euro gebracht.

- Een krediet van 45.000 euro wordt bepaald op artikel 930/0100/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Stad Tienen".

- Het krediet van artikel 101/0300/6401 wordt verminderd met 600.000 euro en van 800.000 euro 
op 200.000 euro gebracht.

- Een krediet van 600.000 euro wordt bepaald op artikel 101/0310/6401 (nieuw) met als opgave 
"Toelagen aan de politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad".

- Het krediet van artikel 104/1000/6131 wordt verminderd met 25.000 euro en van 1.292.000 euro 
op 1.267.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1010/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie - fictieprogramma Quiz Me Quick".

- Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt verminderd met 50.000 euro en van 675.000 euro op 
625.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 773/0760/6406/02 wordt vermeerderd met 500.000 euro en van 1.000.000 
euro op 1.500.000 euro gebracht.

- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 762/1590/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies - Regionale cultuurevenementen".

- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 187.000 euro en van 250.000 euro 
op 63.000 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt verminderd met 15.000 euro en van 1.090.000 euro 
op 1.075.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 770/0210/6120 wordt vermeerderd met 12.000 euro en van 10.000 euro op 
22.000 euro gebracht.

- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 770/0220/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie vitamine C".

- Het krediet van artikel 773/1010/6132 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 140.000 euro 
op 160.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 773/1440/6405 wordt verminderd met 10.000 euro en van 160.000 euro op 
150.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 778/0220/6132 wordt vermeerderd met 75.000 euro en van 50.000 euro op 
125.000 euro gebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 778/0240/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie cultureel archief".

- Het krediet van artikel 761/0200/6131/02 wordt vermeerderd met 3.120 euro en van 15.030 euro 
op 18.150 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 701/0250/6132 wordt vermeerderd met 10.700 euro en van 115.300 euro 
op 126.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/6001 wordt verminderd met 14.000 euro en van 27.000 euro op 
13.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 6.200 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/6100 (nieuw) met als opgave "Huur 
en huurlasten".

- Het krediet van artikel 732/0100/6131 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 27.600 euro op 
37.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt vermeerderd met 45.700 euro en van 157.700 euro 
op 203.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/6133 wordt vermeerderd met 1.140 euro en van 153.240 euro op 
154.380 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/6150 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 97.790 euro op 
127.790 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/6132 wordt vermeerderd met 1.250 euro en van 112.000 euro op 
113.250 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/6133 wordt vermeerderd met 800 euro en van 140.290 euro op 
141.090 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 736/0100/6003 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 40.000 euro op 
45.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 18.000 euro op 
25.000 euro gebracht.

- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 764/0350/6402 (nieuw) met als opgave "BK 
veldrijden/wielrennnen - werkingssubsidies aan overheden".

- Het krediet van artikel 764/0710/6402 wordt verminderd met 1.500 euro en van 5.000 euro op 
3.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 560/0300/6401 wordt vermeerderd met 75.000 euro en van 644.000 euro 
op 719.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/6132 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 39.000 euro op 
44.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/6133 wordt vermeerderd met 18.460 euro en van 23.100 euro op 
41.560 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 160/0150/6401 wordt verminderd met 1.000 euro en van 10.000 euro op 
9.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 160/0150/6402 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 10.000 euro op 
12.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/5400/6401 wordt vermeerderd met 22.000 euro en van 11.000 euro op 
33.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt vermeerderd met 81.750 euro en van 140.980 euro 
op 222.730 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0100/6400 wordt verminderd met 212.000 euro en van 212.000 euro 
op 0 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 801/0130/6405 wordt verminderd met 766.000 euro en van 766.000 euro 
op 0 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 801/0270/6401 wordt verminderd met 22.000 euro en van 190.000 euro op 
168.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 801/0290/6405 wordt vermeerderd met 150.000 euro en van 300.000 euro 
op 450.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0390/6405 wordt vermeerderd met 549.000 euro en van 100.000 euro 
op 649.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0390/6406 wordt vermeerderd met 349.000 euro en van 300.000 euro 
op 649.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 834/0240/6401 wordt verminderd met 150.000 euro en van 200.000 euro 
op 50.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 834/0240/6402 wordt verminderd met 100.000 euro en van 200.000 euro 
op 100.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0240/6405 (nieuw) met als opgave 
"Investeringsssubsidies aan gezinnen - dagbesteding ouderen".

- Een krediet van 150.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0240/6406 (nieuw) met als opgave 
"Investeringsssubsidies aan overheden - dagbesteding ouderen".

- Het krediet van artikel 834/0350/6401 wordt verminderd met 7.500 euro en van 10.000 euro op 
2.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 834/0350/6402 wordt verminderd met 22.500 euro en van 40.000 euro op 
17.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 834/0360/6401 wordt verminderd met 3.000 euro en van 150.000 euro op 
147.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0360/6402 (nieuw) met als opgave 
"Thuiszorg - werkingssubsidies aan overheden".

- Het krediet van artikel 844/0100/6402 wordt verminderd met 31.000 euro en van 65.000 euro op 
34.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 14.590 euro wordt bepaald op artikel 871/0450/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - nominatieve subsidie activering psychiatrische patiënten (vorige 
jaren)".

- Het krediet van artikel 871/0210/6132 wordt verminderd met 31.650 euro en van 454.000 euro op 
422.350 euro teruggebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0230/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominative subsidie aan PZ Sint-Annendael Diest".

- Het krediet van artikel 871/0250/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 5.000 euro op 
10.000 euro gebracht.

- Een krediet van 500 euro wordt bepaald op artikel 871/0260/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan vzw Centrum voor Informatieve Spelen - werkingssubsidies aan 
gezinnen".

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0270/6401 (nieuw) met als opgave 
"Doventolken - werkingssubsidies aan gezinnen".

- Een krediet van 19.250 euro wordt bepaald op artikel 871/0280/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie wijkgezondheidscentrum".

- Het krediet van artikel 852/0100/6120 wordt vermeerderd met 5.300 euro en van 27.700 euro op 
33.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 852/0110/6120 wordt vermeerderd met 80.000 euro en van 140.000 euro 
op 220.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt vermeerderd met 12.000 euro en van 113.000 euro 
op 125.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 832/0300/6401 wordt vermeerderd met 19.700 euro en van 35.500 euro op 
55.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 832/0300/6402 wordt vermeerderd met 3.900 euro en van 4.500 euro op 
8.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 840/0400/6401 wordt verminderd met 2.250 euro en van 40.000 euro op 
37.750 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 840/0400/6402 wordt vermeerderd met 2.250 euro en van 40.000 euro op 
42.250 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 529/0500/6402/02 wordt vermeerderd met 6.160 euro en van 53.100 euro 
op 59.260 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/2200/6401 wordt verminderd met 30.000 euro en van 321.700 euro op 
291.700 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/2600/6400 wordt vermeerderd met 11.800 euro en van 135.000 euro 
op 146.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/2600/6401 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 2.000 euro op 
5.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/2600/6402 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 2.000 euro op 
3.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 11.800 euro en van 680.000 euro op 
668.200 euro teruggebracht.

- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 526/4110/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidie JCI - organisatie Bizznissday".

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 526/4120/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidie Unizo project "commerciële vernieuwing"".

- Het krediet van artikel 529/0220/6401 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 20.000 euro op 
50.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 529/0300/6403 wordt verminderd met 15.000 euro en van 100.000 euro op 
85.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 51.400 euro op 
66.400 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt vermeerderd met 89.350 euro en van 127.650 euro 
op 217.000 euro gebracht.

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 621/0340/6401 (nieuw) met als opgave 
"Boeren op een Kruispunt - werkingssubsidies aan gezinnen".

- Het krediet van artikel 610/0300/6110 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 6.500 euro op 
7.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/6132 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 50.600 euro op 
75.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt verminderd met 24.100 euro en van 308.300 euro op 
284.200 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0306/6401 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 75.000 euro op 
95.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0330/6401 wordt vermeerderd met 65.650 euro en van 430.600 euro 
op 496.250 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0401/6405 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 905.000 euro 
op 935.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0540/6401 wordt vermeerderd met 12.500 euro en van 50.000 euro op 
62.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0820/6401 wordt verminderd met 12.500 euro en van 50.000 euro op 
37.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0880/6401 wordt verminderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 9.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0497/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie stad Aalst".

- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt vermeerderd met 22.300 euro en van 153.600 euro 
op 175.900 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 530/0410/6401 wordt vermeerderd met 27.700 euro en van 40.000 euro op 
67.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 530/0432/6401 wordt verminderd met 27.700 euro en van 70.000 euro op 
42.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 620/0210/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 25.000 euro op 
35.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 620/0210/6402 wordt vermeerderd met 40.200 euro en van 687.000 euro 
op 727.200 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 106/0100/6150 wordt vermeerderd met 18.900 euro en van 68.100 euro op 
87.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6401 wordt verminderd met 2.380 euro en van 40.000 euro op 
37.620 euro teruggebracht.

- Een krediet van 2.390 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/6402 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden".

- Het krediet van artikel 106/0200/6120 wordt vermeerderd met 73.900 euro en van 251.100 euro 
op 325.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6132 wordt vermeerderd met 9.000 euro en van 31.200 euro op 
40.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6200 wordt vermeerderd met 24.000 euro en van 80.000 euro op 
104.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6230 wordt vermeerderd met 6.900 euro en van 23.100 euro op 
30.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6120 wordt vermeerderd met 80.000 euro en van 205.000 euro 
op 285.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6132 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 335.000 euro 
op 385.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6200 wordt vermeerderd met 46.700 euro en van 253.600 euro 
op 300.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6230 wordt vermeerderd met 13.400 euro en van 73.200 euro op 
86.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/6120 wordt vermeerderd met 61.700 euro en van 190.500 euro 
op 252.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 482/0290/6136 wordt vermeerderd met 123.200 euro en van 2.465.000 
euro op 2.588.200 euro gebracht.

- Een krediet van 41.500 euro wordt bepaald op artikel 423/0350/6132 (nieuw) met als opgave 
"Signalisatie/bewegwijzering HST-fietsroute - technische werkingskredieten".

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 423/0360/6132 (nieuw) met als opgave 
"Mobiscans - technische werkingskredieten".

- Het krediet van artikel 423/0200/6132 wordt verminderd met 12.500 euro en van 62.500 euro op 
50.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 423/0240/6132 wordt verminderd met 60.500 euro en van 85.000 euro op 
24.500 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 423/0270/6402 wordt vermeerderd met 140.000 euro en van 60.000 euro 
op 200.000 euro gebracht.

- Een krediet van 3.490 euro wordt bepaald op artikel 423/0330/6406 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies bewegwijzering buurt- en voetwegen".

- Een krediet van 9.000 euro wordt bepaald op artikel 930/0330/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie stationsomgeving Haacht - werkingssubsidies aan overheden".

BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 4.050.610 euro en van 27.911.990 
euro op 31.962.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 255.470 euro en van 6.331.390 
euro op 6.586.860 euro gebracht.

- Een krediet van 3.050 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2300BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop installaties, machines".

- Een krediet van 900 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2400 BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop meubilair en kantoormateriaal".

- Een krediet van 700 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2410BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop transportmateriaal".

- Een krediet van 50 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2440 BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop andere roerende investeringen".

- Een krediet van 9.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/1511 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies Vlaamse Gemeenschap".

- Het krediet van artikel 923/0750/1511 wordt vermeerderd met 81.600 euro en van 540.000 euro 
op 621.600 euro gebracht.

- Een krediet van 118.000 euro wordt bepaald op artikel 300/0200/1511 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies Vlaamse Gemeenschap".

- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 930/0340/1515 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies Stad Diest".

BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 104/0100/2400 wordt vermeerderd met 3.270 euro en van 50.000 euro op 
53.270 euro gebracht.

- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 104/0800/2100 (nieuw) met als opgave 
"Plannen en studies".



62

- Het krediet van artikel 104/0800/2300 wordt verminderd met 40.000 euro en van 240.000 euro op 
200.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0810/2440 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 50.000 euro 
op 150.000 euro gebracht.

- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0200/2310 (nieuw) met als opgave 
"Informaticamaterieel - Streekgericht bibliotheekbeleid".

- Het krediet van artikel 767/0200/2440 wordt vermeerderd met 14.000 euro en van 10.000 euro op 
24.000 euro gebracht.

- Een krediet van 22.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0270/2211 (nieuw) met als opgave 
"Inrichting en groot onderhoud gebouwen".

- Een krediet van 6.600 euro wordt bepaald op artikel 761/0100/2440 (nieuw) met als opgave 
"Andere roerende investeringen".

- Een krediet van 22.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0101/2200 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden".

- Het krediet van artikel 761/0101/2211 wordt verminderd met 15.500 euro en van 58.900 euro op 
43.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2300 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 20.200 euro op 
30.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2310 wordt verminderd met 2.500 euro en van 2.500 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2400 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 51.500 euro op 
61.500 euro gebracht.

- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0101/2410 (nieuw) met als opgave 
"Transportmaterieel".

- Het krediet van artikel 761/0101/2440 wordt verminderd met 19.500 euro en van 27.000 euro op 
7.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2200 wordt vermeerderd met 12.000 euro en van 170.500 euro 
op 182.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 429.000 euro 
op 444.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2300 wordt vermeerderd met 9.000 euro en van 301.210 euro op 
310.210 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2310 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 22.700 euro op 
25.700 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt vermeerderd met 14.160 euro en van 35.000 euro op 
49.160 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt verminderd met 2.200 euro en van 42.200 euro op 
40.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2400 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 54.500 euro op 
61.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2440 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 56.500 euro op 
58.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/2400 wordt vermeerderd met 1.500 euro en van 1.500 euro op 
3.000 euro gebracht.

- Een krediet van 250.000 euro wordt bepaald op artikel 752/0101/2210 (nieuw) met als opgave 
"Aanschaf gebouwen (gesplitst krediet)".

- Het krediet van artikel 736/0100/2440 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 23.600 euro op 
28.600 euro gebracht.

- Een krediet van 11.500 euro wordt bepaald op artikel 764/0100/2410 (nieuw) met als opgave 
"Transportmaterieel".

- Het krediet van artikel 764/0100/2440 wordt verminderd met 11.500 euro en van 25.000 euro op 
13.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt verminderd met 13.200 euro en van 1.769.700 euro 
op 1.756.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt vermeerderd met 20.600 euro en van 70.000 euro op 
90.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt verminderd met 7.400 euro en van 15.000 euro op 
7.600 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2210 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 150.000 euro 
op 200.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt verminderd met 50.000 euro en van 285.000 euro op 
235.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt vermeerderd met 70.000 euro en van 270.000 euro 
op 340.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 494.000 euro 
op 524.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2440 wordt verminderd met 100.000 euro en van 142.500 euro 
op 42.500 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 760/0400/2210 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 15.000 euro op 
35.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 190.000 euro 
op 220.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2300 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 310.000 euro 
op 329.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2410 wordt verminderd met 30.000 euro en van 85.000 euro op 
55.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 852/0100/2400 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 4.000 euro op 
7.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0400/2211 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 75.000 euro op 
100.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0400/2310 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 12.500 euro op 
20.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0400/2400 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 10.000 euro op 
25.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0750/2200 wordt vermeerderd met 145.000 euro en van 605.000 euro 
op 750.000 euro gebracht.

- Een krediet van 250.000 euro wordt bepaald op artikel 923/0770/2900 (nieuw) met als opgave 
"Renteloze lening energiebesparing".

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0100/2210 (nieuw) met als opgave 
"Aanschaf gebouwen - Leefmilieu".

- Het krediet van artikel 879/0100/2211 wordt verminderd met 275.300 euro en van 400.000 euro 
op 124.700 euro teruggebracht.

- Een krediet van 61.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0100/2300 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines, uitrusting - Leefmilieu".

- Het krediet van artikel 879/0100/2440 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 30.000 euro op 
40.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0415/2100 wordt verminderd met 10.000 euro en van 100.000 euro op 
90.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0810/2270 wordt vermeerderd met 170.000 euro en van 100.000 euro 
op 270.000 euro gebracht.

- Een krediet van 200.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0620/2300 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines, uitrusting".
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- Het krediet van artikel 482/0761/2260 wordt vermeerderd met 3.175.350 euro en van 1.674.650 
euro op 4.850.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 137/0300/2100 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 53.000 euro op 
55.000 euro gebracht.

- Een krediet van 113.000 euro wordt bepaald op artikel 423/0100/2900 (nieuw) met als opgave 
"Renteloze lening".

- Het krediet van artikel 423/0220/2100 wordt vermeerderd met 47.000 euro en van 100.000 euro 
op 147.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 930/0250/2100 wordt vermeerderd met 66.000 euro en van 1.100.000 euro 
op 1.166.000 euro gebracht.

Leuven, 10 mei 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter

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

Leuven, 13 mei 2011
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Nr. 16 Provinciaal reglement woonomgeving Vlaams strategisch gebied 
rond Brussel en kleinstedelijke gebieden: wijziging
(Directie sociaal beleid - dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet,

Gelet op het provinciaal reglement woonomgeving Vlaams Strategisch Gebied Brussel en 
kleindstedelijke gebieden, goedgekeurd door de provincieraad op 16 juni 2009;

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 de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting van 2011 van een krediet op 
artikel 923/0150/6406;

Gelet op het besluit van 3 februari 2011 van de deputatie om nieuwe en gewijzigde reglement in te 
passen in een subsidiereglementmodel;

Overwegende dat een spreiding van de provinciale kredieten over projecten in de gehele provincie 
wenselijk en mogelijk is;

Overwegende dat het provinciaal reglement woonomgeving Vlaams Strategisch Gebied Brussel en 
kleinstedelijke gebieden voor verduidelijking vatbaar is;

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het gewijzigd reglement woonomgeving Vlaams strategisch gebied Brussel en kleinstedelijke 
gebieden, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 10 mei 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS
      provinciegriffier      voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
Leuven, 13 mei 2011
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Provinciaal reglement woonomgeving Vlaams strategisch gebied rond Brussel en 
kleinstedelijke gebieden

Provinciaal reglement woonomgeving

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten en 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen voor projecten die 
de woonomgeving in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, in de kleinstedelijke gebieden van 
Vlaams-Brabant en in alle andere sociale buurten in Vlaams-Brabant, zoals gedefinieerd in dit reglement,
opwaarderen en zo de leefbaarheid in dit toepassingsgebied verbeteren.

Art. 2 - Begunstigden en definities
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan:

1°  een gemeente, gelegen in het toepassingsgebied;
2°  een OCMW, gelegen in het toepassingsgebied;
3°  een door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) erkende lokale sociale 

huisvestingsmaatschappij (SHM) waarvan het werkingsgebied ligt in het toepassingsgebied.

§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° Toepassingsgebied: het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, de kleinstedelijke 

gebieden van Vlaams-Brabant en alle andere sociale buurten in Vlaams-Brabant 
zoals gedefinieerd in dit reglement. 

2° Sociale buurt: buurt die in een statistische sector gelegen is waarvan het percentage 
sociale huurwoningen t.o.v. het aantal huishoudens volgens de recentst beschikbare 
gegevens voorhanden (bron: VMSW), minimaal 5% bedraagt. 

3° Project: een materiële realisatie door een begunstigde, zoals vermeld in artikel 3, § 1., 
die erop gericht is de woonomgeving in de buurt op te waarderen en zo de leefbaarheid te 
verbeteren. 

4° Statistische sector: een bewoningseenheid van een zekere omvang binnen een gemeente die 
zich onderscheidt door een andere structuur en/of afzonderlijke ruimtelijke inplanting. De 
andere structuur is nu eens het sociale, dan weer het economische of bouwkundig element 
dat doorslaggevend kan zijn. Meestal echter spelen de drie elementen samen. De grenzen 
vallen samen met duidelijk in het landschap herkenbare elementen:straten, wegen, 
waterlopen, grens van bebouwing, … 

Art. 3 - Voorwaarden
§ 1. Een begunstigde kan een subsidie aanvragen voor de realisatie van volgende projecten in het 
toepassingsgebied: 

1° de inrichting van gemeenschapsinfrastructuur, houdende:
a) het geschikt maken of omvormen van een bestaande of nieuwe ruimte tot 

                 gemeenschapsinfrastructuur, of;
b) de materiële inrichting van gemeenschapsinfrastructuur;

2° de verbetering van de openbare ruimte, houdende:
a) de aanpassing of vernieuwing van bestaande omgevingselementen, of;
b) de toevoeging van nieuwe omgevingselementen.

§ 2. De in § 1. vermelde projecten komen slechts voor subsidiëring in aanmerking indien de begunstigde 
aantoont dat elk van volgende criteria wordt nageleefd:

1° participatiecriterium: de bewoners en de gebruikers van de lokale gemeenschap dragen het project 
    mee, en worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project;
2° begeleidingcriterium: het project wordt begeleid door een interne of externe instantie;
3° opvolgings- en onderhoudcriterium: de begunstigde staat in voor de opvolging en het      
    onderhoud van het gerealiseerde project.
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§ 3. Het subsidiebedrag per project bedraagt maximaal 80% van de kosten (incl. btw), met een 
maximumbedrag van 20.000 euro (incl. btw). 

De deputatie behoudt zich het recht voor om - afhankelijk van de beschikbare budgetten, het aantal 
goedgekeurde projecten en het advies van de beoordelingscommissie - in afwijking van de in vorig lid 
bepaalde maxima, per project afzonderlijk maxima te bepalen.
In dat geval kan de toegekende susidie en eventueel andere subsidies nooit meer bedragen dan 100% van de 
totale geraamde kosten. 

§ 4. De werken voor de realisatie van een project mogen nog niet gestart zijn vóór de betekening van de 
beslissing van de deputatie inzake de subsidieaanvraag.

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een liggingsplan;
3° een projectbeschrijving;
4° een engagementsverklaring inzake het in artikel 3, § 2.1° opgelegde participatiecriterium;
5° een engagementsverklaring inzake het in artikel 3, § 2.2° opgelegde begeleidingcriterium;
6° een engagementsverklaring inzake het in artikel 3, § 2.3° opgelegde opvolgings- en

   onderhoudcriterium;
7° een begroting;
8° return provincie 
9° toegankelijkheidsadvies of een intentieverklaring voor een dergelijk advies van een erkend of 

aangesteld toegankelijkheidsbureau, de kosten voor dit advies worden gedragen door de provincie 
Vlaams-Brabant

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk op 
1 februari of 1 augustus ingediend zijn om in aanmerking te komen voor respectievelijk de eerste of  de 
tweede selectie- en verwerkingsronde van elk kalenderjaar. 

§ 3. Enkel volgende wijzen van indienen zijn mogelijk:
1° Digitaal aanvraagdossier:

a) online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst 
overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;Deze wijze van indiening 
is mogelijkheid vanaf 1 maart 2012;
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.

2° Papieren aanvraagdossier:
a) het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van 
Vlaams-Brabant. In dit geval telt de datum van verzending als officiële datum van 
ontvangst;
b) het afgeven van het aanvraagdossier aan de ontvangst tijdens de openingsuren van het 
provinciehuis. In dit geval kunt u een ontvangstbewijs vragen.

§ 4. Na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een plaatsbezoek afleggen om zich van de 
actuele toestand van het project te vergewissen en indien nodig bijkomende informatie opvragen bij de 
aanvrager.

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst na advies van de beoordelingscommissie woonomgeving elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement, en stelt binnen 3 maanden na de uiterste indieningsdatum van 
elke selectie- en verwerkingsronde  bij besluit vast welke projecten in aanmerking komen voor een subsidie. 
In het besluit wordt eveneens vastgelegd welk bedrag van het beschikbaar krediet voor de verschillende 
projecten wordt voorbehouden. 
De deputatie brengt de aanvrager van de beslissing op de hoogte.
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§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de provinciale 
subsidie worden ook volgende criteria gehanteerd:

1° Territoriale en technische criteria
a) het projectgebied moet volledig in het toepassingsgebied gelegen zijn;
b) het project is gelegen in een statistische sector met minstens 40 door de VMSW 
    erkende sociale woongelegenheden; 
c) het project is realiseerbaar binnen 2 jaar na de betekening van de beslissing van de    
    deputatie;
d) de op het project van toepassing zijnde veiligheids- en toegankelijkheidsnormen      
    zijn conform de geldende wetgeving. 

2° Maatschappelijke criteria
a) de mate van verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving van de lokale   
    gemeenschap of tegemoetkoming aan een behoefte of nood in de lokale gemeenschap;
b) de mate van integratie van de sociale dimensie in het project (bv. het ter 

          beschikking stellen van de infrastructuur ten behoeve van projecten in kader van 
          sociale cohesie of maatschappelijke problemen als drugs, vandalisme,                         

taalproblematiek ...);
c) de mate van samenwerking met verschillende organisaties en andere actoren om het     
    project te verwezenlijken (bv. opbouwwerk, verenigingen werkzaam in de sociale       
    sector, scholen, bedrijven, buurtcomités ...);
d) de mate van duurzaamheid van het project.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
Er wordt geen voorschot vereffend bij toekenning

De volledige uitbetaling van de subsidie gebeurt na het indienen en de controle van de bewijsstukken na 
beëindiging van de werken. Indien de bewijsstukken voor 15 november van een begrotingsjaar worden 
ingediend, gebeurt de vereffening binnen 3 maanden. Indien de bewijsstukken tussen 16 november en 31 
december van een begrotingsjaar worden ingediend, gebeurt de vereffening voor eind maart van het volgend 
begrotingsjaar.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 7 - Algemene bepalingen
De aanvrager verbindt zich ertoe, om bij iedere publieke communicatie (informatieborden, publicaties, 
website, persberichten) in verband met de uitvoering en de resultaten van het project op een duidelijke wijze 
het logo van de provincie te gebruiken en de volgende zin te vermelden: “met de steun van de provincie 
Vlaams-Brabant”. 

Art. 8 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en inzage in 

alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te kunnen 
controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag met vermelding van de gerealiseerde werken en de wijze waarop 

de in artikel 3, § 2.1° , 2° en 3° vermelde criteria werden nageleefd;
b) een gedetailleerde afrekening;
c) een afschrift van de facturen van de uitgevoerde werken;
d) eindverslag toegankelijkheidsadvies
e) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit reglement 

beschreven staan.
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§3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 1 maand na het voltooien van het project ingediend worden via de 
wijze beschreven in artikel 4 §3. 

Art. 9 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen indien de 
subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 8 § 3 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
           1° de uitbetaling van de reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidie wordt stopgezet;
           2° de reeds toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidie wordt slechts gedeeltelijk uitbetaald;
           3° de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een periode van twee 

jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke betekening van deze actie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit lager 
ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie overeenkomstig artikel 3, § 3. ambtshalve 
verminderd worden tot 80% van de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.

Art. 10 - Opheffingsbepaling
Het provinciaal reglement van 16 juni 2009 inzake woonomgeving Vlaams Strategisch Gebied Brussel en 
kleinstedelijke gebieden wordt opgeheven.

Art. 11 - Overgangsbepalingen
Dit reglement is van toepassing op alle lopende aanvraagdossiers.

Op subsidies die werden toegekend volgens het provinciaal reglement van 16 juni 2009 inzake 
woonomgeving Vlaams Strategisch Gebied Brussel en kleinstedelijke gebieden, blijven de bepalingen uit het 
voornoemde reglement die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van onderhavig reglement van 
kracht.

Art. 12 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie Vlaams-Brabant.
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Nr. 17 Provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal 
woonbeleid ondersteunen: wijziging
(Directie infrastructuur - dienst mobiliteit)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 4 maart 2008 betreffende de
goedkeuring van het provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid 
ondersteunen;

Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting 2011 van een krediet van 
600.000 euro op artikel 900/0350/6402 voor de subsidiëring van projecten die het lokaal 
woonbeleid ondersteunen;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 waarbij het besluit van 21 
september 2007 betreffende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid werd gewijzigd.

Overwegende dat de aangebrachte wijzigingen invloed hebben op de berekening van de provinciale 
subsidiëring;

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

Overwegende dat de strategische nota voor de legislatuur 2006-2012 voor het beleidsdomein 
huisvesting en grondbeleid wijst op het belang van het ondersteunen van het lokaal woonbeleid in 
de gemeentebesturen;

Overwegende dat het  wenselijk is de provinciale reglementering te laten aansluiten op het kader 
bepaald in het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010;

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:
Enig artikel

Het gewijzigd provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid 
ondersteunen, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 10 mei 2011

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
     provinciegriffier       voorzitter
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
Leuven, 13 mei 2011
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Provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid 
ondersteunen

Hoofdstuk 1 . Inleidende bepaling

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen.

Hoofdstuk 2.  Aanvullende provinciale loon- en werkingssubsidie lokaal 
woonbeleid

Art. 2 - Begunstigden
De loon- en werkingssubsidie kan toegekend worden aan de initiatiefnemer van een project ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten, 
dat  goedgekeurd wordt door de bevoegde Vlaamse minister in het kader van het besluit van de 
Vlaamse regering van 21 september 2007 betreffende de subsidiëring van projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid , gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2010, hierna BVR lokaal woonbeleid genoemd.

Art. 3 - Voorwaarden
§ 1. De loon- en werkingssubsidie lokaal woonbeleid kan toegekend worden indien het project aan 
volgende voorwaarden voldoet:

1° aan het project werd reeds voorafgaandelijk een subsidie toegekend door de Vlaamse 
overheid in het kader van het in artikel 2 vermelde besluit.  Indien deze toekenning wordt 
ingetrokken, komt het project niet langer in aanmerking voor provinciale subsidiëring;

2° het werkingsgebied van het project bestaat uit 2 of meer gemeenten die alle gelegen zijn 
binnen het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

§2. Binnen de budgettaire grenzen vermeld in artikel 1 zal jaarlijks een provinciale subsidie lokaal 
woonbeleid toegekend worden zolang het project door de bevoegde Vlaamse minister gesubsidieerd 
wordt in het kader van het BVR lokaal woonbeleid.

§3. De uitbetaalde loonsubsidie dient aangewend te worden voor de personeelskosten van de
personeelsleden tewerkgesteld binnen het gesubsidieerd project.
Onder personeelskosten wordt verstaan:

1° de brutoloonkosten;
2° de werkgeverslasten;
3° de kosten van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering 

arbeidsongevallen;
4° het vakantiegeld;
5° het vervroegd vakantiegeld bij uitdiensttreding;
6° de eindejaarstoelage;
7° de bijdrage van de werkgever in de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering, de 

maaltijdcheques en de vergoeding woon- werkverkeer.

De forfaitaire werkingssubsidie dient te worden aangewend voor werkingskosten die rechtstreeks 
met de uitvoering van het project te maken hebben.
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Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het initiële aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een kopie van het subsidiebesluit dat in het kader van het BVR lokaal woonbeleid 
door de bevoegde minister werd uitgereikt;
3° Alle documenten die deel uitmaken van het subsidieaanvraagdossier dat in het kader van 

het BVR lokaal woonbeleid bij de bevoegde minister werd ingediend om in aanmerking te 
komen voor subsidiëring door de Vlaamse overheid.

    
§ 2. De in § 1. vermelde aanvraag  moet uiterlijk binnen een maand na het ingaan van de 
subsidiëringsperiode van het  project in het kader van het BVR lokaal woonbeleid ingediend 
worden.

§ 3. Voor het tweede en het derde jaar van de subsidiëringsperiode bevat het aanvraagdossier:
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een financieel verslag goedgekeurd door het beheerscomité van het project.

§ 4. De in § 3. vermelde aanvraag moet telkens ingediend worden voor het einde van de zesde 
maand na het afsluiten van het vorige werkingsjaar.

§ 5. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° digitaal aanvraagdossier:

het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het  aanvraagformulier. In dit geval komt de datum overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie.

2° papieren aanvraagdossier:
a) het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van 

Vlaams-Brabant. In dit geval telt de datum van verzending als officiële datum van 
ontvangst;

b) Het per post versturen van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. In dit geval telt de poststempel als officiële datum van ontvangst;

c) het afgeven van het aanvraagdossier aan de ontvangst tijdens de openingsuren van het 
provinciehuis. In dit geval kunt u een ontvangstbewijs vragen.

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de 
provinciale subsidie worden ook volgende criteria gehanteerd:

1° projecten waarvan de loonkosten voor 50 % gesubsidieerd wordt door het Vlaamse 
Gewest komen in aanmerking voor een provinciale subsidie die 25 % van de door het 
Vlaamse Gewest gesubsidieerde loonkosten bedraagt. Voor de berekening van de 
provinciale subsidie worden slechts maximum loonkosten van 50.000 euro 
vermenigvuldigd met het aantal effectief door het Vlaamse Gewest gesubsidieerde 
voltijdse equivalenten, in aanmerking genomen.

2° projecten waarvan de loonkosten voor 60 % of voor 30 % gesubsidieerd worden door het 
Vlaamse Gewest komen in aanmerking voor een provinciale subsidie die 15 % van de 
door het Vlaamse Gewest gesubsidieerde loonkosten bedraagt. 
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3° voor de berekening van de provinciale subsidie worden slechts maximum loonkosten van 
50.000 euro vermenigvuldigd met het aantal effectief door het Vlaamse Gewest 
gesubsidieerde voltijdse equivalenten, in aanmerking genomen.
Aan deze projecten wordt bovendien een jaarlijkse forfaitaire werkingssubsidie toegekend 
gelijk aan 4.000 euro per effectief door het Vlaamse Gewest gesubsidieerde voltijds 
equivalent personeelslid.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
Bij de toekenning wordt het subsidiebedrag voor het eerste jaar vereffend, de daaropvolgende jaren 
worden de vereffeningen gedaan na controle van de bewijsstukken.
De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

Art. 7 - Algemene bepalingen
§1. Elke initiatiefnemer die een tegemoetkoming van de provincie ontvangt voor zijn project zoals 
bepaald in dit reglement, moet dit kenbaar maken aan het publiek volgens de hierna beschreven 
voorschriften:

1° gebruik van het logo van de provincie Vlaams-Brabant bij alle publicaties en 
presentaties die in het kader van het project tot stand komen; 

2° vermelding achter de naam van het project, van volgende bepaling: 'project met steun 
van de provincie Vlaams-Brabant'.

§2. De initiatiefnemer verbindt zich ertoe de provincie altijd uit te nodigen als waarnemer op het 
woonoverleg en op de stuurgroepvergaderingen.

Art. 8 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken verleend om ter plaatse de correcte aanwending van de 
toegekende subsidie te kunnen controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde afrekening van het gebruik van de personeelssubsidie;
c) een ondertekende beëdigde verklaring van de financieel 

beheerder/kasverantwoordelijke waaruit het bedrag van de uitgaven aan 
werkingskosten blijkt voor de voorbije gesubsidieerde periode;

d) een door het agentschap Wonen - Vlaanderen van het Vlaams ministerie van 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed goedgekeurd financieel 
verslag;

d) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 
reglement beschreven staan.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2. 3° 
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.
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§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 6 maanden na de datum van het afsluiten van het betrokken 
werkingsjaar ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 5.

Art. 9 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 8 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of 
activiteit lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag of de in de aanvraag vermelde prijs, dan zal 
de subsidie, rekening houdend met de in artikel 5 § 2 vermelde berekeningsformules, ambtshalve 
verminderd worden tot het aandeel van de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig 
schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Hoofdstuk 3. Provinciale doorgroeisubsidie lokaal woonbeleid 

Art. 10 - Begunstigden
De doorgroeisubsidie kan toegekend worden aan de initiatiefnemer van een project lokaal 
woonbeleid dat minstens twee gemeenten als werkingsgebied heeft, maar dat nog niet voor 
subsidiëring via het BVR lokaal woonbeleid in aanmerking komt.

Art. 11 - Voorwaarden
§1. De provinciale doorgroeisubsidie lokaal woonbeleid kan op jaarbasis toegekend worden indien 
het project aan volgende voorwaarden voldoet:

1° de initiatiefnemer schrijft zich in voor een traject van maximaal drie opeenvolgende jaren, 
dat erop gericht is Vlaamse subsidie te verkrijgen voor de ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid in het kader van het BVR lokaal woonbeleid. De subsidie kan op jaarbasis 
slechts toegekend worden gedurende deze periode van maximaal drie opeenvolgende jaren.

2° de initiatiefnemer verbindt er zich toe een aanvraag in te dienen om subsidiëring onder het 
BVR lokaal woonbeleid zodra het project daarvoor klaar is en dit ten laatste in het tweede 
werkingsjaar. Deze aanvraag gebeurt in overleg met de provincie;

3° het werkingsgebied van het project bestaat uit 2 of meer gemeenten die alle gelegen zijn 
binnen het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant;
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4° de initiatiefnemer verbindt zich ertoe vanaf het eerste jaar van het traject waarvoor een 
provinciale doorgroeisubsidie kan toegekend worden gestructureerde basisinformatie aan te 
bieden aan de inwoners van de deelnemende gemeenten inzake minstens volgende 
onderwerpen:

a) gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale huisvestingsmaatregelen en het 
respectieve dienstverleningsaanbod;

b) huuraangelegenheden;
c) sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen;
d) actuele beleidsmaatregelen inzake huisvesting.

5° de initiatiefnemer verbindt zich ertoe om burgers met concrete huisvestingsvragen over 
lopende of in te dienen dossiers binnen de deelnemende gemeenten, onmiddellijk met de juiste 
administratief verantwoordelijke personen in contact te brengen, zodat de initiatiefnemer of de 
partner waarop hij een beroep doet, voor iedere burger in het werkingsgebied van het project als 
het aanspreekpunt geldt voor alles wat huisvesting betreft.

6° vanaf het tweede jaar van het traject verbindt de initiatiefnemer zich ertoe de activiteiten van
minstens een bijkomende doelstelling  van het BVR lokaal woonbeleid te realiseren. Het 
gaat dan om activiteiten die passen binnen een van de volgende doelstellingen:

a) het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen;
b) het organiseren van een woonoverleg;
c) het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

7° indien tijdens het tweede jaar het project nog niet erkend wordt in het kader van het BVR 
lokaal woonbeleid, komt het project daarna nog voor één jaar in aanmerking voor een 
provinciale doorgroeisubsidie. Vanaf dit derde jaar van het traject zal de initiatiefnemer de 
activiteiten voor de realisatie van drie van de vijf doelstellingen van het BVR lokaal 
woonbeleid in het project opnemen.

8° elke gemeente kan slechts eenmaal van een samenwerkingsverband dat met een 
doorgroeisubsidie gesubsidieerd wordt deel uitmaken. Elke gemeente dient, op straffe van 
verval van de volledige subsidie, het volledige traject te doorlopen.

§ 2. Om de in § 1.6° a) vermelde doelstelling te realiseren, zal de initiatiefnemer minstens het 
begeleiden en ondersteunen van de deelnemende gemeenten bij de ontwikkeling van een 
gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen in het project opnemen.

§ 3. Om de in § 1.6° b) vermelde doelstelling te realiseren, zal de initiatiefnemer minstens het 
faciliteren of uitbreiden van het woonoverleg met alle lokale woonactoren inzake: 
1° de realisatie van sociale woonprojecten op gemeentelijk grondgebied, de afstemming van de 

woonprojecten en individuele verrichtingen van de sociale woonorganisaties, het OCMW of 
de gemeente zelf, zoals bepaald in artikel 28, § 2, van de Vlaamse Wooncode;

2° de programmatie van sociale woningbouw, in het bijzonder de geplande verrichtingen in 
functie van de aanmelding voor het jaarlijks uitvoeringsprogramma als vermeld in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de procedure voor de 
planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van 
de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en betreffende de financiering van 
verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten;

3° het provinciaal objectief voor sociale koopwoningen en voor sociale kavels, zoals bepaald in 
artikel 4.1.5 en 4.1.6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid en het gemeentelijk actieprogramma, zoals bepaald in artikel 4.1.7 van 
hetzelfde decreet van 27 maart 2009;

            in het project opnemen.
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§ 4 Om de in § 1.6° c) vermelde doelstelling te realiseren, kan de initiatiefnemer vrij kiezen welke 
activiteiten uit  het BVR lokaal woonbeleid hij hiertoe in het project opneemt.

§5. De uitbetaalde doorgroeisubsidie dient aangewend te worden voor de personeelskosten van de 
personeelsleden tewerkgesteld binnen het gesubsidieerd project.
Onder personeelskosten wordt verstaan:

1° de brutoloonkosten;
2° de werkgeverslasten;
3° de kosten van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de verzekering 

arbeidsongevallen;
4° het vakantiegeld;
5° het vervroegd vakantiegeld bij uitdiensttreding;
6° de eindejaarstoelage;
7° de bijdrage van de werkgever in de groepsverzekering, de hospitalisatieverzekering, de 

maaltijdcheques en de vergoeding woon- werkverkeer.

Art. 12 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het initiële aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een bewijs dat de nodige middelen voor het project ingeschreven zijn in de begrotingen van 

de deelnemende gemeenten;

§ 2. De in § 1 vermelde aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor de start van het project ingediend 
worden.

§ 3. Indien de initiatiefnemer zich inschrijft voor een traject van twee of drie jaar, bezorgt hij de 
provincie met het oog op de verlenging van de doorgroeisubsidie uiterlijk 2 maanden voor het 
verstrijken van respectievelijk het eerste en tweede projectjaar telkens een nieuw aanvraagdossier 
dat de in § 1 vermelde stukken bevat.

§ 4. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1° digitaal aanvraagdossier:

het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op het 
aanvraagformulier. In dit geval komt de datum overeen met de datum van ontvangst op de 
mailserver van de provincie.

2° papieren aanvraagdossier :
a) het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van 

Vlaams-Brabant. In dit geval telt de datum van verzending als officiële datum van 
ontvangst;

b) het per post versturen van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. In dit geval telt de poststempel als officiële datum van ontvangst;

c) het afgeven van het aanvraagdossier aan de ontvangst tijdens de openingsuren van het 
provinciehuis. In dit geval kunt u een ontvangstbewijs vragen.

Art. 13 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de 
provinciale subsidie worden ook volgende criteria gehanteerd:
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1° de provincie gaat na of de uitwerking van de vooropgestelde taken effectief kan leiden tot 
het realiseren van de doelstellingen zoals ze beoogd worden in het BVR lokaal woonbeleid.

2° als er onvoldoende budget is en projecten tegen elkaar moeten afgewogen worden, zal de 
deputatie voorrang geven volgens onderstaande volgorde aan: 

a) projecten die al een doorgroeisubsidie genoten hebben voor de twee voorgaande 
werkingsjaren;

b) projecten die al een doorgroeisubsidie genoten hebben voor het voorgaande 
werkingsjaar.

3° voor het eerste jaar van het traject bedraagt de provinciale subsidie 35 % van de loonkosten 
van 1/4 van het aantal subsidiabele voltijdse equivalenten, zoals bepaald in het BVR lokaal 
woonbeleid. Voor het tweede jaar van het traject bedraagt de provinciale subsidie 35 % van 
de loonkosten van 2/4 van het aantal subsidiabele voltijdse equivalenten, zoals bepaald in 
het BVR en voor het derde jaar bedraagt de provinciale subsidie 35 % van de loonkosten 
van 3/4 van het aantal subsidiabele voltijdse equivalenten, zoals bepaald in het BVR lokaal 
woonbeleid. Als berekeningsbasis voor de subsidie geldt een begrenzing van 50.000,00 euro 
vermenigvuldigd met het aantal effectief subsidiabele voltijdse equivalenten.

Art. 14 - Betalingsmodaliteiten
Bij de toekenning wordt het subsidiebedrag voor het eerste jaar vereffend, de daaropvolgende jaren 
worden de vereffeningen gedaan na controle van de bewijsstukken.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

Art. 15 - Algemene bepalingen
§1. Elke initiatiefnemer die een tegemoetkoming van de provincie ontvangt voor zijn project zoals 
bepaald in dit reglement, moet dit kenbaar maken aan het publiek volgens de hierna beschreven 
voorschriften:

1° gebruik van het logo van de provincie Vlaams-Brabant bij alle publicaties en 
presentaties die in het kader van het project tot stand komen; 

2° vermelding achter de naam van het project, van volgende bepaling : 'project met steun 
van de provincie Vlaams-Brabant'.

§2. De initiatiefnemer verbindt zich ertoe de dienst Wonen van de provincie Vlaams-Brabant altijd 
uit te nodigen als waarnemer op de overlegmomenten die de initiatiefnemer organiseert en hem te 
betrekken bij het opstellen van publicaties of het organiseren van informatiemomenten.

Art. 16 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken verleend om ter plaatse de correcte aanwending van de 
toegekende subsidie te kunnen controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde afrekening van het gebruik van de personeelssubsidie;
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4° de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit reglement 
beschreven staan.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2. 3° 
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.

§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 6 maanden na de datum van het afsluiten van het betrokken 
werkingsjaar ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 12 § 4.

Art. 17 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 16 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of 
activiteit lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag of de in de aanvraag vermelde prijs, dan zal 
de subsidie, rekening houdend met de in artikel 13 vermelde berekeningsformules ambtshalve 
verminderd worden tot het aandeel van de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig 
schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Hoofdstuk 4. Afsluitende bepaling

Art. 18 - Opheffingsbepaling
Het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 4 maart 2008, betreffende de 
goedkeuring van het provinciaal subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid 
ondersteunen, wordt opgeheven.
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Nr. 18 Besluit van de deputatie van 12 mei 2011

Verbeteringswerken aan de onbevaarbare waterlopen Birrebeek nr. 6003/II 
en Grote Heidebeek nr. 6.010/II en III

BESLUIT

Artikel 1
De deputatie van Vlaams-Brabant beslist om aan de onbevaarbare waterlopen Birrebeek nr. 6.003/II 
tussen de o.p. 23 en 31 van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van Wolvertem, grensgemeen 
met Meise tussen de o.p. 32 en 37van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van Meise en 
grensgemeen met Nieuwenrode tussen de o.p. 1 en 3 van de atlas van de onbevaarbare waterlopen 
van Nieuwenrode en aan de Grote Heidebeek nr. 6.010/III tussen de o.p. 28 en 32 van de atlas van 
de onbevaarbare waterlopen van Meise en aan de Grote Heidebeek nr. 6.010/II tussen de o.p. 1 en 4 
van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van Nieuwenrode, (deelgemeente van Kapelle-op-den-
Bos) volgende verbeteringswerken uit te voeren:

Birrebeek
 aan o.p. 23 (atlas Wolvertem) / o.p. 32 (atlas Meise): vernieuwen overwelving onder 

toegangsweg door middel van een betonnen koker van 1000 mm x 1000 mm, lengte 7,5 m;
 tussen o.p. 29 en 30 (atlas Wolvertem) / tussen o.p. 1 en 2 (atlas Nieuwenrode): aanleggen by-

pass tussen de Birrebeek en de Grote Heidebeek;
 tussen o.p. 30 en 31 (atlas Wolvertem) / tussen o.p. 2 en 3 (atlas Nieuwenrode): het bouwen van

een knijpconstructie met regelbare klepstuw en het aanleggen van een by-pass tussen de 
Birrebeek en de Grote Heidebeek;

Grote Heidebeek
 aan o.p. 28 (atlas Meise): bouwen nieuwe overwelving onder dijk en Prinsendreef door middel 

van een betonnen koker van 1500 mm x 1000 mm, lengte 40,5 m;
 tussen o.p. 28 en 30 (atlas Meise): verleggen van de Grote Heidebeek;
 tussen o.p. 1 en 2 (atlas Nieuwenrode): aanleggen by-pass tussen de Grote Heidebeek en de 

Birrebeek;
 tussen o.p. 2 en 3 (atlas Nieuwenrode): het bouwen van een knijpconstructie diameter 200 mm, 

lengte 16 m en het aanleggen van een by-pass tussen de Grote Heidebeek en de Birrebeek.

Art. 2.
De ruimingswerken aan de waterloop zullen door de bevoegde overheid uitgevoerd worden 
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7 en 8 van de wet van 28 december 1967, 
betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Art. 3
De deputatie geeft opdracht tot de publicatie van dit besluit in het bestuursmemoriaal. Zij belast de 
directie infrastructuur - dienst waterlopen - met de uitvoering der werken. 
De deputatie stuurt een afschrift van dit besluit ter kennisgeving aan de colleges van burgemeester 
en schepenen van Meise en Kapelle-op-den-Bos, met het oog op de bekendmaking van de 
beslissing gedurende 10 kalenderdagen.

De deputatie deelt dit besluit ook mee aan de personen die bezwaar hebben ingediend tijdens het 
onderzoek de commodo et incommodo:
 nv Kurica, Schriekdreef 14 te 1861 Meise, via haar raadsman.

Dit besluit van de deputatie wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
Leuven, 16 mei 2011
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Nr. 19 Ministerie van Binnenlandse Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken
Rondzendbrief CP 3 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus
(Afdeling federale overheid - Dienst politie en openbare orde)

Er wordt meegedeeld dat de rondzendbrief CP 3 van 29 maart 2011 betreffende organisatie-
beheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus bekendgemaakt werd op 
21 april 2011 in het Belgisch Staatsblad op de bladzijden 24750 tot en met 24754.

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 2 mei 2011
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