
 

 

Provincieraad van Vlaams-Brabant 

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN 

Dinsdag 5 november 2019  

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 

 

1. Geamendeerd voorstel nr. 103  

 3de reeks budgetwijzigingen 2019: goedkeuring 

  

Amendement nr. 103/1 

 Aanpassingen aan het voorstel nr. 103: aangenomen 

 Amendement nr. 103/2 

 Aanpassingen aan het voorstel nr. 103: aangenomen 

 

2. Voorstel nr. 104  

 Organisatiebeheersing: kader voor het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, de 

jaarrekening en de opvolgingsrapportering: goedkeuring 

 

3. Geamendeerd voorstel nr. 105  

 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant: statutenwijziging: goedkeuring 

 

Amendement nr. 105/1 

 Aanpassingen aan het voorstel nr. 105: aangenomen 

 

4. Voorstel nr. 106  

 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, de voorwaarden en wijze van gunnen: goedkeuring 

 

5. Voorstel nr. 107 

 Raamcontract internettoegang voor het provinciebestuur - goedkeuring opstart plaatsings-

procedure en bestek: goedkeuring 

 

6. Voorstel nr. 108  

 Opstart detailhandelscoaching Vlaams-Brabant en wijziging subsidiereglement handelskern-

versterking: goedkeuring 

 

7. Voorstel nr. 109  

 Voorstel nieuw subsidiereglement inzake het bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor 

personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: goedkeuring 

 

8. Voorstel nr. 110 

 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lembeek-Noord' - ontwerp - voorlopige vaststelling: 

goedkeuring 

 

 



 

9. Voorstel nr. 111  

Overheidsopdracht voor het op maat begeleiden van Vlaams-Brabantse gemeentebesturen bij de 

realisatie van hun energie- en klimaatacties – bestek nr. 2019072_O_KAP_LM: goedkeuring 

 

10. Voorstel nr. 112  

Raamovereenkomst operationele lease van personenwagens en lichte vrachtwagens. Toetreding 

raamovereenkomst agentschap Facilitair Bedrijf: goedkeuring. 

 

11. Voorstel nr. 113  

Subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten: goedkeuring 

 

12. Voorstel nr. 114 

Subsidiereglement voor duurzame biodiversiteitsprojecten: goedkeuring 

 

13. Voorstel nr. 115  

Evaluatie van de verzelfstandiging en de uitvoering van de beheersovereenkomsten van VERA en 

Vlabinvest APB. : goedkeuring 

 

14. Voorstel nr. 116  

F3 fietsbrug R0: Addendum I bij de samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring 

 


