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Nr. 35 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 8 november 2011

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 108 Provincie Limburg - actualisatie provinciaal ruimtelijk 
structuurplan - openbaar onderzoek:
goedkeuring.

2. 109 Opdrachthoudende vereniging Riobra: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 25 november 2011 - bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

3. 110 Intergemeentelijke vereniging 'Hofheide': aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 13 december 2011 - bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

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

Leuven, 10 november 2011
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Nr. 36 Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
14 OKTOBER 2011 - Omzendbrief BB 2011/4 . - Beslissingen tijdens het 
jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en 
provincieraadsverkiezingen en gebruik van informatiemiddelen

Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn
Aan de politiecolleges

Geacht college,
Geachte voorzitter,
Geacht politiecollege,

Op verzoek van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB-2011/4 van 14 
oktober 2011 betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, 
stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en gebruik van informatiemiddelen.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011.

Met de meeste hoogachting,
de Gouverneur,
Lodewijk De Witte

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 7 november 2011
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Nr. 37 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

OFFICIËLE BERICHTEN

De heer vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen 
brengt mij de hiernavolgende inlichtingen/wijzigingen ter kennis aangaande de consulaire korpsen:

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

COLOMBIA

TUNESISCHE
REPUBLIEK

Mevrouw Maria del Pilar 
GOMEZ VALDERRAMA 

De heer Rached BACCARA

Werd benoemd tot consul-
generaal te Brussel, met als 
consulair ressort gans België.

Werd benoemd tot consul te 
Brussel, met als consulair 
ressort gans België.

BRUSSEL

BRUSSEL

Deze berichten worden opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 26 oktober 2011


	Bestuursmemoriaal.doc

