
    

 
              

  

 
               

    

 
            

      

 
                

               
             

 
             

       

 
            

      

 
              

     

Deputatie van Vlaams-Brabant   

BESLUITENLIJST 

Donderdag 12 maart 2020     

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1112-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 22 november 2019, voor het plaatsen van een 
terrasoverkapping, Tervuursestraat 111 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0011-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 29 november 2019, voor het wijzigen van de functie 
van kantoor naar wonen, Tervuursestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1117-BEP-DEP-01 
Betreft: Haacht-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 november 2019, verleend 
voor het plaatsen van een hoogspanningscabine, Mortelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1035-BGP-DEP-01 
Betreft: Haacht-beroep tegen de weigering van 17 oktober 2019, voor het wijzigen van de functie van 
een bestaande vergunde loods, de afbraak van niet vergunde woning in tweede bouworde en de 
afbraak van een niet vergund stuk betonverharding en dit vervangen door grasdallen, Wilde Heide 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1031-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de weigering van 14 oktober 2019, voor het verkavelen van 
gronden, meer bepaald verkaveling van 2 loten, Sint-Rumoldusstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1124-BEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 november 2019, verleend 
voor de constructie van een terras, Eversestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1122-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 27 november 2019, voor de regularisatie voor het 
uitbreiden van een zonevreemd bijgebouw, Leuvensesteenweg 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1028-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning van 09 oktober 2019, verleend voor het bouwen van 36 
appartementen, Postlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1038-BGP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de weigering van 17 oktober 2019, voor het bouwen van een stal 
voor weidedieren, Votvinkenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0956-BEP-DEP-02 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 17 september 2019, verleend voor het herinrichten 
van de voortuin, Ringelberglaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1111-BEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning van 22 november 2019, verleend voor het verbouwen 
van een handelspand met 2 woonentiteiten naar handelspand met 3 woonentiteiten, Martelarenstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 142_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2018-0141-DEP-01 

interne  dienst  voor  preventie en bescherming    op  het werk  
Dossierkenmerk: IDPB/2002/WD/dossier mc 
Betreft: Raamovereenkomst aanvragen omgevingsvergunningen milieu en uitvoeren 
milieuopdrachten. Goedkeuring bestek en wijze van gunnen. 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-06 
Betreft: wettelijk verplichte bijdrage in de tekorten van de islamitische gemeenschap Al Ihsaan 

Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-07 
Betreft: wettelijk verplichte bijdrage in de tekorten van de islamitische gemeenschap Beraat 
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Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-08 
Betreft: wettelijk verplichte bijdrage in de tekorten van de orthodoxe kerkfabriek Mattheos 

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2020-00003-1 
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2020 

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2020-00004-1 
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2020 

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2020-00005-1 
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2020 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2020001_R_brandweerkledij_PIVO/bestek 
Betreft: Raamovereenkomst voor de levering van brandweerkledij (interventiejassen en – broeken) 
voor PIVO – Opleidingsinstituut voor de Brandweer voor de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring 
bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven leveranciers. 

Dossierkenmerk: 2020004_R_ademluchttoestellen_PIVO 
Betreft: Raamovereenkomst voor de huur van ademluchttoestellen met bijhorende composiet 
ademluchtflessen voor het PIVO-opleidingscentrum voor de brandweer. Goedkeuring van het bestek, 
de voorwaarden en de wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: 2020013_R_multimerkenkaarten_FAC 
Betreft: 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. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_MC2020_04 
Betreft: contractuele invulling van een voltijdse functie van technisch medewerker, een voltijdse functie 
van technisch assistent tuinier en de uitbreiding van de vervangingsovereenkomst van een technisch 
assistent tuinier bij het provinciedomein Huizingen 
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Dossierkenmerk: P&O_MC2020_07 
Betreft: invulling van een functie van deskundige leefmilieu (MOS) bij de dienst leefmilieu via interne 
personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_06 
Betreft: aanvaarding kandidaturen voor de selectie van administratief medewerker via uitbesteding 

VRIJE TIJD  
recreatie 
Dossierkenmerk: 2020/REC/gunning dienstenopdracht mediacampagne WvdPD-17739 
Betreft: Overheidsopdracht voor het uitvoeren van een mediacampagne voor de week van de 
provinciedomeinen 2020. Gunning. 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00012-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Martinus Eliksem: plaatsen voorzetbeglazing voor glasramen 
(fase 1) 

Dossierkenmerk: ERF/ED/20/17557 
Betreft: Erkenning als waardevol _ 1 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/HWP-2019-00001-1 
Betreft: subsidie aan de stad Leuven voor de opmaak van een hemelwaterplan 

ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RP-MER-2020002-gewest-Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen-
kennisgevingsnota 
Betreft: Plan-MER - Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen - kennisgevingsnota 

Dossierkenmerk: RMT-RP-ORG-mandatering Jan Comhair 
Betreft: mandatering planoloog - advisering ruimtelijke plannen 
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gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAP-DO-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Onderhoud van de HVAC installaties in het PIVO 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1017-BGP-DEP-01 
Betreft: Merchtem-beroep tegen de vergunning van 10 oktober 2019, verleend voor het bouwen van 
een meergezinswoning met drie wooneenheden, Mandsteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1026-AGPP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door Duracell Batteries voor de 
uitbreiding en wijziging van de opslag van gevaarlijke stoffen, aanvraag van een lozingsnorm voor het 
lozen van kobalt in de openbare riolering en de actualisatie van de vergunning, gelegen 
Nijverheidslaan 7 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1065-AEP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het rooien van 4 bomen, 
gelegen Leming 27 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1120-AEP-DEP-01 
Betreft: Kortenaken-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor de bouw van een open 
loods voor het stallen van voertuigen met een ondergrondse mestopslag, gelegen Reyserevreun 7 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1128-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen ingediend 
door JSR Micro voor het plaatsen van een inkuiping met één tank, een ICB lokaal, een nieuw 
compressorlokaal, een vrijstaande luifel, een totem en twee logo's tegen de voorgevel en de 
verandering van de milieuvergunning, gelegen Technologielaan 8 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS-WON-LWB-6-2019-VERANTWOORDING 
Betreft: Verantwoording subsidie lokaal woonbeleid 2019 project 'Woonwinkel Pajottenland' 

Dossierkenmerk: MNS-WON-LWB-W-08-2019-VERANTWOORDING 
Betreft: Verantwoording subsidie lokaal woonbeleid 2019 aan Woonbeleid Zennevallei 
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KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/20/1.2.1/NOM-2020-00002-1 
Betreft: Subsidie voor de werking van Aviato vzw in de periode van 1 december 2019 tot en met 30 
november 2020 

Dossierkenmerk: ECO/3.3.1/G-2019-00002-1 
Betreft: toekenning en vereffening subsidies deelname Provinciaal AMA Samenwerkingsverband 2020 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/017 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.03.12 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_15 
Betreft: wijziging vervangingscontracten van een administratief medewerker van het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_IH2020_03 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een medewerker van het provinciedomein Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_IH2020_04 
Betreft: Herziening geldelijke ancënniteit van een medewerker van de tekenkamer 

Dossierkenmerk: P&O_IH2020_05 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een medewerker van het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_IH2020_06 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een medewerker van het PIVO 
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Dossierkenmerk: P&O_IH2020_07 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een medewerker van de dienst waterlopen 

Dossierkenmerk: P&O_NS_2020_01 
Betreft: politiek verlof 

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_04 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 maart 2020, van het vervroegd rustpensioen van een 
administratief medewerkster. 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/DOC/Alfresco 2020-2021 
Betreft: Gebruiksrecht Alfresco 2020-2021 

Dossierkenmerk: INF/SYS/1213_internet_raamcontract/2020 
Betreft: Betaling internetcontract Eurofiber voor het jaar 2020 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: HUI-2020- Avonturensportdagen-17361 
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Avonturensportdagen - 2020 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/06/bestek 2016-2017/20.0178 EROSIE Vrijgave tweede helft borg 
Betreft: Vrijgave tweede helft borg voor de aanleg van organische dammen in het kader van 
erosiebestrijding op verschillende locaties in de provincie Vlaams-Brabant 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0087-MLD-DEP-01 
Betreft: Beersel-Melding ingediend door Amacro voor het schrappen van de rubrieken inzake de 
GPBV-activiteit, gelegen Heideveld 50 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00024-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00025-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00026-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-7 
Betreft: Toekenning van renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-8 
Betreft: Weigering van een renovatielening 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D05 Aanstelling docent 
Betreft: Aanstelling docent 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D06 Goedkeuring opleiding verhoortechnieken voor het 
gemeenschapsonderwijs 
Betreft: Goedkeuring opleiding verhoortechnieken voor het gemeenschapsonderwijs 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BES/2020/JVH/6-aanstelling docent vaardigheden 
Betreft: Aanstelling docent vaardigheden 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BES/2020/JVH/7-aanstelling docent communicatie 
Betreft: Aanstelling docent communicatie 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/BK/SCHOONMAAK PSBOS/PISO/WP2020 
Betreft: SCHOONMAAK KOSE CLEANING 2020 IN PROVINCIALE SCHOLEN 

Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_07_Sterrenklas_daguitstap 
Betreft: Organisatie van een daguitstap voor de winnaar van Sterrenklas 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00002-1 
Betreft: Subsidie promotie streekproducten - deelname van Borgveld BVBA 'Chardonnay Meerdael' 
aan de Markt van de Smaak 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00003-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van LE-JO & Co aan de Markt van de Smaak 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00005-1 
Betreft: Subsidie promotie streekproducten - deelname van LE-JO & Co aan de Straffe Streek beurs 
garage Jennes 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00006-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Authentijd aan de Markt van de Smaak 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00007-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Borgveld BVBA 'Chardonnay Meerdael' 
aan de Wezemaalse Wijnfeesten 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 017 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: 2019-0536-BGP-OND-
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ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_VE_2020_03 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan uitleendienst en invulling functie 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0930-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 23 september 2019, voor het bouwen van vijf 
woningen, Leopold Nantierlaan 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 077_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0015 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 093_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2010406-DEP-3 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 010 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2017-
0373-DEP-02 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_16 
Betreft: kennisname van het tuchtdossier en -verslag 
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VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2019/REC/AVP/aanpassing reglement van orde seizoen 2020-16517 
Betreft: Aanpassing reglementen van orde provinciedomeinen Vlaams-Brabant - seizoen 2020 

Dossierkenmerk: 2020/REC/aanpassing (inkom)tarieven provinciedomeinen-17605 
Betreft: Aanpassing tarieven provinciedomeinen 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/29/2020-0160-WAT 4448 MACHT 
Betreft: Omgevingsvergunningsaanvraag van Het Imdenhof om aan de onbevaarbare waterloop 
“Hogelstbeek” nr. B6.008 aan de opgenomen punt 1 en 2 van de atlas van de onbevaarbare 
waterlopen van Ramsdonk, inrichtingswerken uit te voeren 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/JDC/20/17804 
Betreft: Partnerschap en engagement van de dienst Erfgoed in het project 'Depotkerken in 
Vlaanderen?'. 
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