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Nr. 1 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 23 januari 2018

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 1 Overheidsopdracht voor de dienstenopdracht voor het 
uitvoeren van een landschapsstudie naar hernieuwbare 
energie in het Pajottenland; goedkeuring bestek en wijze van 
gunnen:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 2 Overheidsopdracht voor het uitvoeren van analyse, 
ontwerpend onderzoek en instrumentontwikkeling in het 
kader van lokale ruimtetrajecten in de provincie Vlaams-
Brabant (raamovereenkomst) ten behoeve van de dienst 
ruimtelijke planning van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en 
wijze van gunnen:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 3 Opdracht voor de aanstelling van een studiebureau voor de 
opmaak van een startnota met tracébepaling en 
haalbaarheidsonderzoek, projectnota met voorontwerpplan en 
wervend beeldmateriaal in het kader van de fietssnelweg FR0 
langs spoorlijn 25/27 in HAREN-MACHELEN-VILVOORDE. 
Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van 
gunnen en van de samenwerkingsovereenkomst:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 4 Dienstenopdracht voor het uitvoeren van het groenbeheer en- 
onderhoud op de provinciale site van het PIVO-
opleidingscentrum te Asse en het Proefcentrum Pamel te 
Roosdaal via sociale economie (raamovereenkomst). 
Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van 
gunnen:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 5 Vervanging afgevaardigden voor een mandaat in de 
bestuursorganen van de vzw's regionale landschappen 
Dijleland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Pajottenland & 
Zennevallei:
goedkeuring
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Nr. 2 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(STAF - Griffiedienst)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking brengt mij de hierna volgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande de consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

Republiek 
VANUATU

De heer Tim t’KINT werd benoemd tot ereconsul te Affligem met 
als consulair ressort België.

Affligem

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.


