
    

 
              

    

 
              

 

 
              

  

 
            

        

 
              

   

 
               

 

 
              
      

Deputatie van Vlaams-Brabant   

BESLUITENLIJST 

Donderdag 13 februari 2020     

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1069-BEP-DEP-01 
Betreft: Gooik-beroep tegen de vergunning van 21 oktober 2019, verleend voor het uitbreiden van 
kleinhandelsactiviteiten AD Delhaize Gooik, Edingsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1054-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 25 oktober 2019, voor het verbouwen van een 
meergezinswoning, Diestsevest 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1042-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 25 oktober 2019, voor het aanleggen van verharding 
en parkeerplaats, Heidebergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1056-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 25 oktober 2019, 
verleend voor het plaatsen van een afsluiting, Heidebergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1052-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 25 oktober 2019, voor het regulariseren van een 
studio onder dak, Heidelaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1059-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning van 21 oktober 2019, verleend voor het oprichten van een 
loods/afdak, Schermershoek 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0967-BGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de weigering van 30 september 2019, voor het verbouwen van een 
woning en plaatsen van een zwembad, Beatrijslaan 

deputatievergadering van 13 februari 2020 



    

 
              
 

 
           

       

 
              

       

 
               

 
    

 
  

       

  
         

  
 

    

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0972-BGP-DEP-01 
Betreft: Tielt-Winge-beroep tegen de weigering van 24 september 2019, voor het bouwen van een 
woning, Wijngaardstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0960-BGP-DEP-01 
Betreft: Huldenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 september 2019, 
verleend voor het bouwen van een woning, Wolfshaegen 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0974-BGP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 15 oktober 2019, voor het bouwen van een 
vrijstaande eengezinswoning en het vellen van bomen, Weekeindstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0236-DEP-02 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 02 mei 2017, voor het bouwen van een woning, 
Ijzerstraat 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/beleid/taal 
Betreft: Taalgebruik in schriftelijke communicatie 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 139_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2016-
0005-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 008 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0318-BGP-DEP-01 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-ONTV-20-01 
Betreft: Goedkeuring bestek bankleningen 2020 
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ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL_2020_02 
Betreft: Invulling van de functie technisch assistent domeinwachter - provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: P&O_AL_2020_03 
Betreft: Invulling van de contractuele functie deskundige adjunct waterlopen 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_06 
Betreft: aanstelling jobstudent redders in de provinciedomeinen te Kessel-Lo, Diest en Huizingen 
tijdens de zomermaanden 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_08 
Betreft: aanstelling van een nieuwe medewerker bij het kabinet van gedeputeerde Monique Swinnen 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_09 
Betreft: definitieve bevordering van een personeelslid van de dienst leefmilieu 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_09 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris ingenieur clustercoach waterlopen (dienst 
waterlopen) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_10 
Betreft: ontslag van een personeelslid en invulling van drie functies van deskundige payroll (dienst 
personeel en organisatie) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_03 
Betreft: invulling van twee contractuele functies van bestuurssecretaris programmamanager (dienst 
Europa) 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/Bestelling_PC-materiaal_W10/Office 365 migratie - bestelling 2 
Betreft: Bestelling van Laptops en dockingstations in het kader van het Windows 10 en Office 365 
migratieproject - afname binnen raamcontract. 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/17248 
Betreft: OKAN in actie: taalstimulerende kennismakingssessies rond vrije tijd voor de leerlingen van 
de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en 
wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: VLK/G-2020-00013-1 
Betreft: Projecten taalstimulering februari 2020 

recreatie 
Dossierkenmerk: Hui_Opening zwembad 2020_ Uitvoeren technische herstellingen-17171 
Betreft: Uitvoeren 3 technische herstellingen zwembad Huizingen 

Dossierkenmerk: REC/2020/herstelling ploeterbad KLO-17519 
Betreft: Noodzakelijke herstellingen ploeterbad Kessel-Lo 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2018-00027-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Pastorie Wolfsdonk: dakwerken - noordelijke dakvlakken (fase 1) 

Dossierkenmerk: ERF/NOM-2018-00004-2 
Betreft: terugvordering nominatieve subsidie ‘Project plaatsing herdenkingsborden’- Glabbeek 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/NOORD/20.0047 OND Gunning Zennebekken-Noord 
Betreft: Onderhoud Zennebekken-Noord 2020-2021 - gunning opdracht bestek 2018/7 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/B/ZUID/20.0048 OND Gunning Zennebekken-Zuid 
Betreft: Onderhoud Zennebekken-Zuid 2020-2021 – gunning opdracht bestek 2018/8 
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leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200123/DBP2020-projectvoorstellen 
Betreft: adviezen projectvoorstellen voor duurzame biodiversiteitsprojecten voor het toekenningsjaar 
2020 betreffende het provinciaal reglement van 5 november 2019 inzake de toekenning van subsidies 
voor duurzame biodiversiteitsprojecten. 

Dossierkenmerk: LM/200128/DKP2020-adviezen projectvoorstellen 
Betreft: adviezen projectvoorstellen voor duurzame klimaatprojecten voor het toekenningsjaar 2020 
betreffende het provinciaal reglement van 5 november 2019 inzake de toekenning van subsidies voor 
duurzame klimaatprojecten. 

Dossierkenmerk: LM/200203/Definitieve goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst INL-
ploegen 2020-2025 
Betreft: Definitieve goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen (INL-ploegen) 2020-2025 

Dossierkenmerk: LM/200206/niet-gunning perceel1 
Betreft: LMD/190909/overheidsopdracht projectbegeleiding/perceel 1 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-RUP-2019066-GLA-Zonevreemde recreatie-oo 
Betreft: Glabbeek - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde recreatie' - openbaar 
onderzoek 

Dossierkenmerk: RMT-RP-RUP-2020003-ZAV-Gedeeltelijke herziening BPA nr. 6bis-oo 
Betreft: Zaventem - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gedeeltelijke herziening BPA (bijzonder 
plan van aanleg) nr. 6bis' - openbaar onderzoek 

Dossierkenmerk: RMT-RP-RUP-2020004-ZAV-Colruyt-oo 
Betreft: Zaventem - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Colruyt' - openbaar onderzoek 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BRF-2019-00004-1 
Betreft: subsidie - de aanleg van een recreatieve fietsverbinding langs de Hoxemsesteenweg (fietspad 
B2 RVK Willebringen) in Tienen 
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Dossierkenmerk: MOB/BRF-2019-00005-1 
Betreft: subsidie - de aanleg van een recreatieve fietsverbinding langs de Kumtichsesteenweg in 
Hoegaarden (fietspad B1 RVK Willebringen) 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HUI-DO-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Waterstudie Provinciedomein Huizingen 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0886-BGPP-DEP-01 
Betreft: Oud-Heverlee-beroep van Bartholomeus De Becker namens Anne Genotte en Zoet Waters 
Caravaning tegen de vergunning van bepaalde duur met voorwaarden van 3 september 2019 
verleend aan Zoete Waters Caravaning (Genotte Michel en Anne) voor de uitbating van een camping, 
gelegen Waversebaan 141 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0943-AGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en wijziging van de 
natuurvegetatie ingediend door Rotselaar voor de aanleg van een deel van de fietssnelweg Leuven-
Aarschot, op grondgebied Wezemaal, gelegen Winkelveldbaan 13 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0962-BGP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 oktober 2019, verleend 
voor het creëren van 4 bouwkavels, Sterrebeeksesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0970-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de weigering van 23 september 2019, voor het bouwen van een woning, 
Averbeekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1007-BGP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 02 oktober 2019, verleend aan Manu Renard voor 
het bouwen van 15 appartementen en twee woningen in halfopen bebouwing, gelegen Frans 
Mombaersstraat / aanvaarden wijzigingsverzoek 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1067-AEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Tiense 
Suikerraffinaderij voor het bouwen van een magazijn voor tijdelijke stockage van wisselstukken, 
gelegen Aandorenstraat 1 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2015-00012-2 
Betreft: Verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening 

Dossierkenmerk: WON/SHM/RL/G-2019-00003-1 
Betreft: Terugvordering 3 dossiers RL Providentia 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/HV 
Betreft: Instellen van een tuchtonderzoek tegen een personeelslid van De Wijnpers - provinciaal 
onderwijs Leuven 

Dossierkenmerk: KEN/OND/WP/LLV 2019-2020 Verlenging 
Betreft: Dienstenopdracht voor het inhuren van extern vervoer voor het leerlingenvervoer van de 
provinciale scholen schooljaar 2019-2020. Verlenging. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/2020/WIJNPERS/ALBERT/ontslag 
Betreft: Ontslag van een vast benoemde leraar secundair onderwijs met een volledige betrekking bij 
De Wijnpers. 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/BOURDEAU/vaste benoeming op 1 januari 2020 
Betreft: Vaste benoeming op 1 januari 2020 bij DE WIJNPERS 

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/CORNELIS/mutatie naar De Wijnpers vanaf 1 
januari 2020 
Betreft: Mutatie vanaf 1 januari 2020 naar De Wijnpers Te Leuven 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles_D130220 
Betreft: Medailles jubilarissen en eeuwelingen 
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FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/bel/20/009 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaar 2019 

Dossierkenmerk: Fin/bel/20/010 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaren 2013 en 2018 

Dossierkenmerk: Fin/bel/20/011 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de aanplakborden aanslagjaar 2019 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/008 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen en ontvangstfacturen: 2020.02.13 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020022_D_advies_omgevingsvergunningen_VIN 
Betreft: Dienstenopdracht voor adviesbegeleiding bij de aanvraag en de opvolging van 
omgevingsvergunningen in het kader van natuurinrichtingswerken in het provinciedomein Het Vinne te 
Zoutleeuw: goedkeuring van het mini-bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_08 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het proefcentrum Herent 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_10 
Betreft: latere indiensttredingsdatum van een personeelslid bij de dienst vergunningen 

Dossierkenmerk: P&O_IH2020_01 
Betreft: Herziening geldelijke en vaststelling schaalanciënniteit van een medewerker van de dienst 
budget en betalingen 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/17286 
Betreft: Overheidsopdracht voor de aanneming van diensten voor de ontwikkeling van lesmateriaal 
muzische vorming. Gunning 

recreatie 
Dossierkenmerk: REC-VIN-LC-handtekenbevoegdheid-17485 
Betreft: Delegatie handtekenbevoegdheid aanvraag omgevingsvergunningen in het kader van het NIP 
fase 2 provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00001-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Pietersbanden Vissenaken: herstel torendak en verbeteren 
toegankelijkheid 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00003-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Martinus Wilsele: herstel verwarmingsinstallatie 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00030-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - kerk Sint-Gertrudis Landen: herstellen roosvenster glas-in-lood en 
plaatsen beschermglas 

Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2019-00004-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Pastorie Wolfsdonk: dakwerken - zuidelijke dakvlakken (fase 2) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/01/20.0090 WAT Barebeek 2020, goedkeuring belastingen, 
rekening en begroting 
Betreft: Watering der Barebeek 2020, goedkeuring belastingen, rekening en begroting 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/03/20.0106 WAT De Motbeek 2020, goedkeuring belastingen, 
rekening en begroting 
deputatievergadering van 13 februari 2020 



    

         

        
  

           

     
            

 
            

              
                

        

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

Betreft: Watering De Motbeek 2020, goedkeuring belastingen, rekening en begroting 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/06/20.0088 WAT Grote Gete 2020, goedkeuring belasting, 
rekening en begroting 
Betreft: Watering van de Grote Gete 2020, goedkeuring belasting, rekening en begroting 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00014 gebruik zalen proefproject leerlingenvervoer 
Betreft: gebruik van de zalen voor het proefproject leerlingenvervoer op 25 maart 2020 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1087-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag ingediend door Affilips voor de uitbreiding van een bestaande industriehal 
en de uitbreiding met een nieuwe productie-eenheid t.h.v. gieterij 5 met aanhorigheden, het bouwen 
van een nieuwe luifel en hal en de actualisatie van de vergunning voor uitbating van ingedeelde 
activiteiten, gelegen Biezenstraat 26 - 31 / administratieve lus 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2019-00138-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00001-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00002-1 
Betreft: aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00003-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00004-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00006-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00007-1 
Betreft: aanpassingspremies voor ouderen en personen met handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00008-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00010-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-3 
Betreft: Toekenning van de renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-4 
Betreft: Weigering van een renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-1 
Betreft: premie voor superisolerende beglazing 2020-1 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-2 
Betreft: premie voor super isolerende beglazing 2020-2 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2019-AH-27-aanstellen sprekers voor collegagroepen 
omgevingsvergunning 
Betreft: Aanstellen sprekers voor collegagroepen omgevingsvergunning 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-JR1 aanstelling Veerle Vanempten en Maarten Knippenberg 
Betreft: aanstelling nieuwe docenten 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/DGH/2020/aanstelling bijkomende docenten 
Betreft: Aanstelling bijkomende docenten voor het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige 
deputatievergadering van 13 februari 2020 



    

        

    
           

  
             

   

  
           

  
          

 
             

          

 
            

       

 
  

      

hulpverlening van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/Raamcontract LMS-ELO/bestelling licenties Eduframe/2020 
Betreft: LMS-ELO bestelling licenties Eduframe licentiejaar 2020-2021 : afname binnen raamcontract 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/MJ 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: verlof om tijdelijk een andere 
opdracht uit te oefenen 

Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/TM 
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: tijdelijke aanstelling 

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/WV 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: afwezigheid voor verminderde prestaties 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0272-DEP-02 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 22 mei 2017, afgeleverd voor 
het wijzigen van de bestemming van handelszaak naar cultureel centrum, Grimbergsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0959-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 september 2019, verleend 
voor het verkavelen in 57 loten, Fr. Robbrechtsstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 020_e.a._bemiddeling 
Betreft: mogelijke opstart bemiddelingsprocedure RvVb RMT-VGN-BB-2018-0305 RMT-VGN-BB-
2018-0288 
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Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 009 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2016-
0208 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020023_D_vastlegging_huur_koffieautomaten 
Betreft: maandelijkse vastlegging van de huur van de koffieautomaten voor het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: 2020025_D_vastlegging_consumpties_clickkost_FAC 
Betreft: vastlegging consumpties en clickkost van de koffie voor het Provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0853-BGP-DEP-02 
Betreft: Oud-Heverlee-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning van 13 augustus 2019, voor de 
tijdelijke inplanting van een buurtbatterij met afgraving van een deel van het talud, het rooien van een 
aantal bomen en ontbossing, Ophemstraat 124 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2011-0520-DEP-03 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 11 augustus 2011 voor het 
bouwen van een polyvalent handelsgebouw met bijhorende parking na slopen van de bestaande 
bebouwing, Ninoofsesteenweg / Herdebeekstraat ZN 
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