
Bezoekers en pers dragen een mondmasker bij het betreden van het provinciehuis en 
registreren zich aan de ontvangstbalie alvorens plaats te nemen in de raadzaal. 
Zij kunnen de raadszaal betreden nadat alle raadsleden binnen zijn. De raadzaal 

is geschikt om corona-proof plaats te bieden aan het gebruikelijk aantal 
bezoekers en leden van de pers.

Provincieraad van Vlaams-Brabant
AGENDA

Dinsdag 29 september 2020 – 13.30 uur

1. Toespraak door de provinciegouverneur Jan Spooren
2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23 juni 2020
3. Mondelinge vragen (art. 32 van het Provinciedecreet)
4. Kennisgeving nr. 72

Opvolgingsrapportering BBC 2020
5. Kennisgeving nr. 73

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2020
6. Kennisgeving nr. 74

Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2020
7. Voorstel nr. 75

Aanleg nutsleidingen klassenbouw De Wijnpers
8. Voorstel nr. 76

Subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden
9. Voorstel nr. 77

Overheidsopdracht voor het drukken van het provinciaal magazine “MAG.Vlaams-Brabant”.  
Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

10. Voorstel nr. 78
Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen, CNG, elektriciteit via oplaadpunt, door 
middel van multimerkenkaarten, voor de dienstvoertuigen en machines van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Niet gunning. Goedkeuring van het aangepast bestek, 
de voorwaarden en de wijze van gunnen.

11. Voorstel nr. 79
Dienstenopdracht voor het verlenen van technische bijstand aan, en het onderhoud totale 
waarborg van het gebouwbeheersysteem in instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant:- goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.

12. Voorstel nr. 80
Raamovereenkomst multimedia apparatuur voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring selectieleidraad, bestek en wijze van gunnen.

13. Voorstel nr. 81
Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten voor het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant:- goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek en de 
voorwaarden en wijze van gunnen.

14. Voorstel nr. 82
Onderhoudscontract openluchtzwembaden Provinciedomeinen Halve Maan Diest en Huizingen
AMENDEMENT nr. 82/1
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15. Voorstel nr. 83
Aanleg van de natuurlijke speelzone in Het Vinne - goedkeuring definitief ontwerp en wijze van 
gunnen

16. Voorstel nr. 84
Herinrichting bibliotheek en tekenkamer in het provinciehuis

17. Voorstel nr. 85
Raamovereenkomst in functie van het uitvoeren van (delen van) milieubeoordelingen. Niet 
gunning. Goedkeuring van het aangepast bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen.

18. Voorstel nr. 86
POM Vlaams-Brabant - Directiecomité en Raad van Bestuur: vervanging van afgevaardigde van 
Boerenbond (lid met raadgevende stem).

19. Voorstel nr. 87
PROCORO - wijziging samenstelling

20. Voorstel nr. 88
Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal 
Landschap Pajottenland&Zennevallei


