
 

 

 

 

 

Provincieraad van Vlaams-Brabant 

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN  

Dinsdag 29 september 2020  

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 

 

 

 

 

 

1. Kennisgeving nr. 72 

Kennisneming opvolgingsrapportering BBC OR2020 volgens het besluit van de Vlaamse Regering 

van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen: 

kennisneming 

 

2. Kennisgeving nr. 73 

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2020: kennisneming 

 

3. Kennisgeving nr. 74 

Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2020: kennisneming 

 

4. Voorstel nr. 75 

Aanleg nutsleidingen klassenbouw De Wijnpers: goedkeuring 

 

5. Voorstel nr. 76 

Subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden: goedkeuring 

 

6. Voorstel nr. 77 

Overheidsopdracht voor het drukken van het provinciaal magazine “MAG.Vlaams-Brabant”. 

Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen: goedkeuring 

 

7. 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: goedkeuring 

 

8. 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: goedkeuring 

 

 



9. Voorstel nr. 80 

Raamovereenkomst multimedia apparatuur voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 

Goedkeuring selectieleidraad, bestek en wijze van gunnen: goedkeuring 

 

10.  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: goedkeuring 

 

11.  Geamendeerd voorstel nr. 82 

Onderhoudscontract openluchtzwembaden Provinciedomeinen Halve Maan Diest en Huizingen: 

goedkeuring 
 

Amendement nr. 82/1: aanpassingen aan voorstel nr. 82: aangenomen 

 

12.  Voorstel nr. 83 

Aanleg van de natuurlijke speelzone in Het Vinne - goedkeuring definitief ontwerp en wijze van 

gunnen: goedkeuring 

 

13.  Voorstel nr. 84 

Herinrichting bibliotheek en tekenkamer in het provinciehuis: goedkeuring 

 

14.  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: 

goedkeuring 

 

15.  Voorstel nr. 86 

POM Vlaams-Brabant - Directiecomité en Raad van Bestuur: vervanging van afgevaardigde van 

Boerenbond (lid met raadgevende stem): goedkeuring 

 

16.  Voorstel nr. 87 

PROCORO - wijziging samenstelling: goedkeuring 

 

17.  Voorstel nr. 88 

Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal 

Landschap Pajottenland&Zennevallei: verdaagd 

 

 


