
    

 
                 

         

 
              

          

 
            

         

 
             

 
              

        

 
              

            

 
             

            
   

Deputatie van Vlaams-Brabant   

BESLUITENLIJST 

Donderdag 9   januari 2020   

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0842-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Aarschot - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 juli 2019 voor de 
bestemmingswijziging van lot 1 naar openbaar domein, Kleine Mechelsebaan ZN 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0932-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenaken-beroep tegen de weigering van 16 september 2019, voor de uitbreiding van een 
bijgebouw tot 80m² in de achtertuin bij een bestaande woning, Doddelbergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0891-BEP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 augustus 2019, verleend 
voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde, Rootstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0837-BGP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 27 augustus 2019, voor een verkaveling, Jules 
Adantstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0935-BEP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de weigering van 12 september 2019, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning en het oprichten van een nieuwe woning, Spiegelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0953-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 21 oktober 2019, voor het exploiteren van 
een vertical farming unit en het up-to-date zetten van de huidige milieuvergunning, 
Edingensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0736-BGPP-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 08 juli 2019, verleend aan 
Living Tomorrow voor de bouw van een innovatiecampus met hotelfunctie, restaurant en 
tentoonstellingsruimte, gelegen Indringingsweg 1 

deputatievergadering van 9 januari 2020 



    

 
        

 
        

  
         

  
         

 
               

          

 
             

 

 
         

 
      

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: /COM/Internet/E-nieuwsbrieven-2019 
Betreft: Overheidsopdracht voor het afsluiten van een online nieuwsbrievenovereenkomst. 

Dossierkenmerk: COM/magazine/oplage-index/2020 
Betreft: MAG.Vlaams-Brabant 2019-2022 - aanpassing oplage en indexering 2020 

juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 106_cassatieberoep 
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2014-0597-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 091_cassatieberoep 
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2017-0462 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2019084_O_veiligheidskappen_draaibanken_PISO/gunning 
Betreft: Opdracht voor het herstellen van de draaibanken en voor het leveren en plaatsen van 
veiligheidskappen op de draaibanken 'metaal' in het PISO te Tienen: gunning. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_AL2019_29 
Betreft: Invulling van een functie administratief medewerker in het provinciedomein Kessel-Lo en in 
het PIVO. 

Dossierkenmerk: P&O_AL2019_30 
Betreft: Invulling van de functie bestuurssecretaris bestuursschool - PIVO (vervangingsovereenkomst) 

Dossierkenmerk: P&O_AL2020_01 
Betreft: Invulling van drie functies deskundige mobiliteit 

deputatievergadering van 9 januari 2020 



    

 
               

 
            

 
            

 
             

 
          

 
           

 

 
       

 
              

           

 
             

          
     

Dossierkenmerk: P&O_IH2019_40 
Betreft: Ontslag op eigen verzoek van een medewerker van het PIVO en invulling van de functie. 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_01 
Betreft: voorstel voor de invulling van de functie van deskundige leefmilieu (dienst leefmilieu) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_01 
Betreft: definitieve bevordering van een personeelslid op de dienst leefmilieu en wijziging 
vervangingsruimte 

Dossierkenmerk: P&O_MC2019_32 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van deskundige adjunct waterlopen (dienst 
waterlopen) 

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_01 
Betreft: wijziging vervangingsruimte van een administratief medewerkster bij de dienst vergunningen 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_02 
Betreft: wijziging van de jurysamenstelling voor de selectie van bestuurssecretaris provinciedomein 
(provinciedomein Huizingen) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_01 
Betreft: wijziging jurysamenstelling selectie bestuurssecretaris programmamanager (dienst Europa) 

VRIJE TIJD  
directeur -  vrije  tijd 
Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00016-1 
Betreft: Toekenning en vereffening van de nominatieve subsidie aan het Centrum voor Taal en 
Onderwijs voor de ontwikkeling van een toolbox taalstimulering Nederlands voor de 
kinderopvangsector 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/JDC/19/17062 
Betreft: Tijdelijke bewaargeving van elementen van beschermd onroerend erfgoed in het kader van 
restauratie van een beschermd monument in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant: 
behangpapier uit de Sint-Martinuskerk te Strijtem 

deputatievergadering van 9 januari 2020 



    

 
           

    

  

            
           

   
          

 
          

 
              

           

 
    

 
      

 
          

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/D/1/2020-2021/19.1058_OND_Gunning_Soortgelijk_Werk 
Betreft: onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het 
Demerbekken-Noord 2020-2021 als soortgelijk werk 

ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2015006-ZuidelijkeZennevallei-Onderzoek bedrijvenzones-
meerwerken 
Betreft: Strategisch Project 'Zuidelijke Zennevallei' - dienstenopdracht voor het uitvoeren van een 
onderzoek rond de opwaardering van bedrijvenzones - meeruitgave voor cluster Lot Zuid 

Dossierkenmerk: RMT-RP-VER-2019002-ROT-herziening verordening woonparken 
Betreft: Rotselaar - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'woonparken' (herziening) - advies 
ontwerp 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BRF-2019-00001-1 
Betreft: subsidie: de aanleg van fietspaden langs de Willebringsestraat in Boutersem 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2019-00101 
Betreft: Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg F24 
Leuven-Tienen. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2019-00105 
Betreft: gebruikersverklaring De Fietstest 2020 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HUI-SP-19-06-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Aanpassing riolering ifv milieuvergunning provinciedomein Huizingen 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0625-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Koninklijk 
deputatievergadering van 9 januari 2020 



    

           

 
           

           

 
           

              
   

 
        
       

   
         

       

 
    

 
    

 
             

   

 
    

Museum voor Midden-Afrika voor het hernieuwen van de vergunning, gelegen Leuvensesteenweg 11 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0703-BGP-DEP-01 
Betreft: Sint-Genesius-Rode-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 mei 2019, 
verleend voor het plaatsen van een omheining en een geluidswerende muur, Kerkstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0780-AGPP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Fluvius System 
Operator voor de hernieuwing en naamsverandering van de vergunning voor de exploitatie van het 
aardgasontspanningsstation, gelegen Wolsemstraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0781-AGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Provincie Vlaams-
Brabant voor de grondige ruiming van de Leibeek 

MENS 
kansenbeleid 
Dossierkenmerk: MNS/KANGEZ/GNOM-2017-TERUGVORDERING DE HULSTER 
Betreft: Gedeeltelijke terugvordering subsidie 'verdere implementatie van de methodiek 
Herstelacademie in de regio Leuven - verlenging project' 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2018-00021-2 
Betreft: Verlenging verantwoordingstermijn renovatielening sociale-verhuurkantoren 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2018-22-2 
Betreft: Verlenging verantwoordingstermijn renovatielening sociale-verhuurkantoren 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2018-00004-3 
Betreft: Stopzetting renteloze lening en terugvordering eerste schijf voor het project 'Rode Kruisstraat 
28 te 3290 Diest' 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2019-25 
Betreft: goedkeuring opleidingsaanbod brandweerschool 2020 

deputatievergadering van 9 januari 2020 



    

 
       

  
 

            
 

 
 

 
        

 
           

 
             

               
             

    
       

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/001 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen en ontvangstfacturen: 2020.01.09 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2019_47 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid bij de dienst 
facilitair beheer 

Dossierkenmerk: P&O_CV2019_48 
Betreft: arbeidsongevallen 

Dossierkenmerk: P&O_CV2019_49 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid, dienst erfgoed 

Dossierkenmerk: P&O_IH2019_43 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een medewerker van de dienst ruimtelijke planning 

VRIJE TIJD  
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/HD/20/17226 
Betreft: Overheidsopdracht voor het produceren en uitzenden van 5 regionale radioprogramma’s en 1 
Vlaams-breed radioprogramma in het kader van de Archeologiedagen tijdens de week van 25 tot en 
met 29 mei 2020. Goedkeuring van het mini-bestek, de voorwaarden en wijze van gunning. 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/4/2017/19.1066 OND Vrijgave Borg 
Betreft: Onderhoudswerken Dijlebekken West 2017 - vrijgave borgtocht 

deputatievergadering van 9 januari 2020 
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Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/E/4/19.1083 OND Vrijgave borg grondige ruimingswerken 
Demerbekken 2019 
Betreft: Vrijgave borg voor de grondige ruimingswerken in het Demerbekken 2019 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/0/19.1052 WERK Vrijgave borg uitbouw peilmeetposten GPRS-
modem 
Betreft: Uitbreiden van bestaande meetinstallaties op onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie 
met digitale GPRS-communicatieapparatuur - vrijgave borg 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/55/2019-1136-WAT 4438 MACHT 
Betreft: Omgevingsvergunningsaanvraag van SPORT KRUIKENBURG TERNAT om aan de 
onbevaarbare waterloop Keurebeek, waterloop nr. B5.100 aan het opgenomen punt 13 van de atlas 
van de onbevaarbare waterlopen van Ternat, inrichtingswerken uit te voeren 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ2011003-Woonbehoeftestudie-vrijgave borg 
Betreft: Woonbehoeftestudie - vrijgave borg 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAP-SP-19-03-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Vernieuwing sturing gebouw 69 & 70 PIVO 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0323-EVAL-DEP-01 
Betreft: GPBV-evaluatie Aquafin nv, Albert Denystraat 161 te 1651 Beersel 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0324-EVAL-DEP-01 
Betreft: GPBV-evaluatie Aquafin nv, Nijverheidszone Begijnenmeers 35 te 1770 Liedekerke 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0843-AEP-DEP-02 
Betreft: Kortenberg-Aanvraag ingediend door D'Ieteren Immo voor het plaatsen van een 
batterijcontainer en van fotovoltaïsche panelen, gelegen Leuvensesteenweg 639 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0844-BGP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning van 13 augustus 2019, verleend aan Christophe 
Dedoncker voor het verbouwen en herbestemmen van een landbouwgebouw, Lenniksesteenweg 

deputatievergadering van 9 januari 2020 



    

 
           

        

     
           

  
          

  
          

 
  

    

  
       

  
         

  
         

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0980-BIJ-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-Verzoek tot bijstelling ingediend door FENZI BELGIUM voor de bijzondere 
lozingsnorm voor totaal Barium, gelegen Levisstraat (Gustaaf) 25 

MENS 
PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D33 Goedkeuring opleiding Breaching light 
Betreft: Goedkeuring opleiding Snel en efficiënt binnendringen in een woning bij noodsituaties 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/19/LM 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: verlof wegens opdracht 

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/19/LuP 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: afwezigheid voor verminderde prestaties 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2016 125_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-RO-BB-2012-0408-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 062_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2017-
0445 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2017 036_cassatieberoep 
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2012-0060 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 001 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0803-BEP-DEP-01 

deputatievergadering van 9 januari 2020 



    

 
    

RUIMTE 
mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00006 
Betreft: Administratieve rechtzetting subsidiereglementen fiets 
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