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Nr. 18 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 3 maart 2015

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 12 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- 
gemeente Oud-Heverlee' – procedure wordt stopgezet:
goedkeuring

2 Kennisgeving nr. 21 Zesde reeks interne kredietaanpassingen 2014:
kennisneming

3 Voorstel nr. 22 Eerste budgetwijziging 2015:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 23 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Citadel te Diest - 
voorlopige vaststelling:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 24 Rechtsherstel SPEK Ternat - procedure MER:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 25 Rechtsherstel provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen' - start procedure 
volgens hersteldecreet:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 26 Goedkeuring van de huurovereenkomst tussen het 
Autonoom Gemeentebedrijf Asse en de provincie Vlaams-
Brabant voor de sporthal PIVO:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 27 Terugtreden uit de cultuurregio Pajottenland & 
Zennevallei:
goedkeuring

9 Voorstel nr. 28 Het opheffen van het provinciaal subsidiereglement 
‘Grensoverschrijdende uitwisseling’, van de dienst 
Europa:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 29 Opheffing van het reglement van 16 juni 2009 inzake de 
toekenning van subsidies voor initiatieven ter bevordering 
van sociale cohesie:
goedkeuring
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11 Voorstel nr. 30 Havicrem: vervanging van een lid van de raad van 
bestuur:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 31 Provinciale vertegenwoordiging in de raad van bestuur 
van de Vlaamse Landmaatschappij:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 32 Vervanging van provinciale vertegenwoordiger in raad van 
bestuur IGO:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 33 Vervanging van provinciale vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van Ethias:
goedkeuring

15 Voorstel nr. 34 Vervanging van provinciale vertegenwoordiger in de raad 
van bestuur van de VVP:
goedkeuring

16 Voorstel nr. 35 Vervanging van provinciale vertegenwoordiger voor de 
Algemene vergadering (als plaatsvervanger) voor de 
Gewestelijke Maatschappij Volkshuisvesting Sint-Pieters-
Leeuw:
goedkeuring

17 Voorstel nr. 36 Wijziging samenstelling van de raad van bestuur van het 
autonome provinciebedrijf VERA. Aanstelling van een 
nieuw lid:
goedkeuring

19 Voorstel nr. 37 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO), 
Poverstraat 75 te Asse (Zellik) – Bouwen van sporthal met 
klassen. Goedkeuring definitief ontwerp, bestek en wijze 
van gunnen:
goedkeuring
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Nr. 19 Het opheffen van het provinciaal subsidiereglement 
‘Grensoverschrijdende uitwisseling’, van de dienst Europa
(Directie kenniseconomie - dienst Europa)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet, 

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 16 juni 2009 betreffende de 
goedkeuring van het provinciaal reglement inzake toekenning van subsidies aan grensoverschrijdende 
uitwisselingsprojecten,

Overwegende dat de huidige begrotingscontext geen kwaliteitsvolle invulling meer toelaat;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor grensoverschrijdende 
uitwisselingsprojecten op te heffen.

Leuven, 3 maart 2015

Van raadswege:

Marc COLLIER Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 20 Opheffing van het reglement van 16 juni 2009 inzake de 
toekenning van subsidies voor initiatieven ter bevordering van de 
sociale cohesie
(Directie mens – dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

Gelet op het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en het 
besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 betreffende de oprichting van het nieuw 
Extern Verzelfstandigd Agentschap Integratie en Inburgering;

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 bepalingen van het reglement van 16 juni 2009 inzake de toekenning van subsidies voor 
initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie;

Gelet op de inkanteling van het Provinciaal Integratiecentrum en de overdracht van de middelen naar 
het Agentschap Integratie en Inburgering en de verevening van het budget voor het subsidiereglement 
voor initiatieven ter bevordering van sociale cohesie vanaf 2015;

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het subsidiereglement voor initiatieven ter bevordering van sociale cohesie wordt opgeheven. 

Leuven, 3 maart 2015

Van raadswege:

Marc COLLIER Chris TAES
provinciegriffier voorzitter


