
    

  

    

 
                  

    

 
                

           

 
                  
  

 
                   

      

 
                 

           

 
                  

        

 
                  

               
 

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 23 april 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0032-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Ternat - beroep tegen de weigering van 12 december 2019 voor het bouwen van een 
meergezinswoning met 2 wooneenheden, Kapelleveld 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0002-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Holsbeek - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 december 2019 voor 
het bouwen van 12 woningen met carport of inpandige garage, Schaliëndak ZN 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0115-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Landen - beroep tegen de weigering van 7 januari 2020 voor het bouwen van een 
carport, Attenhovenstraat 163 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0023-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 6 december 2019 voor het verkavelen in 2 loten 
voor halfopen en open bebouwing, Bosstraat 64 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0093-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Meise - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 6 januari 2020 voor het 
aanleggen van een parking met 8 autostaanplaatsen (vergund voor 5 parkeerplaatsen), Stationsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0022-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Meise - beroep tegen de weigering van 9 december 2019 voor het herverdelen van 4 
loten naar 7 loten voor vrijstaande ééngezinswoningbouw, Drijpikkelstraat 55-63 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0040-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Meise - beroep tegen de weigering van 6 januari 2020 voor het uitbreiden en wijzigen 
van de functie van een woningbijgebouw naar kantoor voor vrij beroep bij een zonevreemde woning, 
Nieuwelaan 71 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0029-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Boutersem - beroep tegen de weigering van 10 december 2019 voor het herbouwen van 
een vrijstaande ééngezinswoning, Bergstraat 7 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0109-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Grimbergen - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 december 2019 
voor het oprichten van 9 sociale woongebouwen (54 appartementen) met ondergrondse parking, 
Luitberg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0024-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Grimbergen - beroep tegen de vergunning van 25 november 2019 voor het verkavelen 
van gronden, Langstraatje 18 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0105-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Overijse - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 december 2019 voor 
het slopen en bouwen van een woning, Schavei 25 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0107-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Wezembeek-Oppem - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 december 
2019 voor het uitbreiden van een eengezinswoning, Maria-Theresiaoord 6 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/protocol/eretekens/mandatarissen/aanvraag 
Betreft: Mogelijkheid tot aanvraag van een nationale orde of burgerlijk ereteken voor mandatarissen 
die in 2020 voldoen aan de toekenningsvoorwaarden. 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-VERZ-20-01 
Betreft: Dienstenopdracht voor het aanstellen van een verzekeringsconsultant voor diverse 
verzekeringen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van de selectieleidraad, 
het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: FIN-VERZ-20-02 
Betreft: Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een verzekering arbeidsongevallen en 
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aanverwante risico’s voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van de 
selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: FIN-VERZ-20-03 
Betreft: Dienstenopdracht voor het afsluiten van de hospitalisatieverzekering voor het provinciebestuur 
van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek, de voorwaarden en wijze van 
gunnen. 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_22 
Betreft: tuchtdossier: beslissing tot het al dan niet verder zetten van de tuchtrechtelijke vervolging 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_24 
Betreft: wijziging vervangingsruimte van een personeelslid van de dienst economie 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_21 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een medewerker bij het kabinet van gedeputeerde Ann 
Schevenels 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00001-3 
Betreft: Nominatieve subsidie 2019 vzw De Rand - Vereffening saldo 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00018-1 
Betreft: Toekenning subsidie - IJskelder Brusselsepoort Leuven: herstel- en instandhoudingswerken 
toegangszone 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00020-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Amandus Erps: herstellen en plaatsen beschermglas glas-in-
loodraam sacristie 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/10/20.0259 BELEID Beroep van de dienst waterlopen 
Betreft: Beroep van de deputatie tegen de vergunning afgeleverd door de gemeente Boortmeerbeek 
met als omgevingsloketnummer OMV_2019161585 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200310/Gunning aankoopcentrale Rhedcoop 
Betreft: Gunning aankoopcentrale Rhedcoop 

Dossierkenmerk: LM/200331/TuinKracht SO 2020-2025 
Betreft: Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en INTERZA voor het 
project TuinKracht, met toekenning van een nominatieve subsidie voor de periode 2020-2025 en 
vereffening van een nominatieve subsidie voor het jaar 2020. 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PROCORO-200406-vervanging leden 
Betreft: PROCORO - wijziging samenstelling 

Dossierkenmerk: RMT-RP-WUG-2020001-TNT-Kruidenlaan-Dahlialaan 
Betreft: Ternat - aanvraag principieel akkoord 'Kruidenlaan-Dahlialaan' 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00006-DEP-01 
Betreft: De Morette - advies startnota van ruimtelijk uitvoeringsplan 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00011-DEP-01 
Betreft: Mechelen - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ragheno' - start- en procesnota 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00012-DEP-01 
Betreft: Zonevreemde woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied - schorsing definitieve vaststelling 
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mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2016-00014-MEISE-2 SALDO 
Betreft: Subsidie - de aanleg van fietspaden in de Kardinaal Sterckxlaan in Meise 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0983-AGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag ingediend door Kwadraat voor het aanleggen van wegenis en riolering in 
een verkaveling aan de Hippodroomlaan, gelegen Hippodroomlaan zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0073-BEP-DEP-01 
Betreft: Wemmel - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 december 2019 voor het 
bouwen van een eengezinswoning, Bouchoutlaan 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0122-AEP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen 
ingediend door Danone voor de aanleg van een bijkomende verharding voor het plaatsen van afval-
en materiaalcontainers en de actualisatie van de vergunning, gelegen Stationsstraat 170 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/VLAB/jaarrekening en verwervingen 2019 
Betreft: Advies jaarrekening 2019 en kennisname overzicht verwervingen 2019 Vlabinvest autonoom 
provinciebedrijf 

Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2018-00004-1 
Betreft: Verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening 

Dossierkenmerk: WON/WOM/G-2020-00001-1 
Betreft: Toekennning 1e selectie woonomgeving 2020 (subsidie opwaarderen woonomgeving) 

Dossierkenmerk: MNS-WON-LWB-09-2019-VERANTWOORDING 
Betreft: Besluit individuele verantwoording subsidie lokaal woonbeleid 2019 project 'Woonbeleid Regio 
Noord'. 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/oninbaarverklaring dossier 96.148 
Betreft: Terugvordering van het openstaand saldo via het waarborgfonds Ethias. 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D200423 
Betreft: Medailles Jubilarissen en Eeuwelingen 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Dossierkenmerk: IDPB/2004/WD/BB Liantis 2020 
Betreft: Uitgaven medische onderzoeken en prestaties door Liantis voor 2020 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_09 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van het 
Provinciaal Instituut voor Vorming en Onderwijs 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_11 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid bij het Provinciaal Instituut voor 
Vorming en Onderwijs 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_12 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst economie 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_13 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het Provinciaal Instituut voor 
Vorming en Opleiding 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_23 
Betreft: wijziging vervangingsruimte van een personeelslid van de dienst landbouw 
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Dossierkenmerk: P&O_IGM_2020_04 
Betreft: overzicht verlofsystemen - kwartaal 1 2020 

Dossierkenmerk: P&O_IH2020_08 
Betreft: Herziening geldelijke en vaststelling schaalanciënniteit van een medewerker van de dienst 
informatica 

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_07 
Betreft: Vervroegde pensionering en vaststelling, met ingang van 1 mei 2020, van het bedrag van het 
rustpensioen van een medewerker van de dienst vergunningen. 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_05 
Betreft: aanstelling jobstudenten (nav openstaande vacatures en afzeggingen) 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/TEL/Telefooncentrales_2017/proefcentrum_pamel 
Betreft: Aankoop nieuwe telefooncentrale voor het Proefcentrum Pamel (in kader van raamcontract) 

Dossierkenmerk: INF/TEL/Telefooncentrales_2017/wijnpers 
Betreft: Aankoop nieuwe telefooncentrale voor de Wijnpers (in kader van raamcontract) 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2019-00027-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterreborne Butsel: schilderwerken na 
vochtbestrijding 

Dossierkenmerk: ERF/ED/20/17779 
Betreft: gunning onderhoudsenveloppes monumentenploegen - 1 februari 2020 (2) 

Dossierkenmerk: ERF/ED/20/18038 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Wezembeek-Oppem (kerk Oppem) -
rechtzetting: Melsbroek (kerk) 
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Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2019-00009-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Heilige Familie Groot-Bijgaarden: aanpassen en uitbreiden 
bliksemafleiding 

RUIMTE 
gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAP-EL-19-01-BORG-DEP-01 
Betreft: Vrijgave 1e helft borg na voorlopige oplevering Electro Zwijsen 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0627-EVAL-DEP-01 
Betreft: kennisgeving verslag povc - GPBV evaluatie composteeristallatie Leuven 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0175-MLD-DEP-01 
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem-Melding voor de gehele overdracht van de vergunning verleend aan 
Maurice Jacquemyn naar Maurice en Kris Jacquemyn, gelegen Vinkenberg 8 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0229-MLD-DEP-01 
Betreft: Haacht-Melding ingediend door Viabuild voor bijstelling van het debiet van het bemalingswater 
Haacht fase 3, gelegen Hambosstraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0230-MLD-DEP-01 
Betreft: Haacht-Melding ingediend door Viabuild voor Haacht Fase 4, bijstelling van het debiet van het 
bemalingswater, gelegen Hambosstraat zn 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00041-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00042-1 
Betreft: aanpassingswerken voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-17 
Betreft: Toekenning van de renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-18 
Betreft: Opheffing van de hypothecaire inschrijving 

KENNISECONOMIE 
Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_02_gedeelde_kosten_CHIPS 
Betreft: het innen van de gedeelde kosten bij de projectpartners van het CHIPS project voor rapport 
2.2, 3.1, 3.2 en 4.1 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200423_Erkenning_SP_Sint-Bernarduskring 
Betreft: Erkenning van de streekproductenmarkt door Sint-Bernarduskring Lubbeek in het kader van 
het provinciaal reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor de promotie van typisch 
Vlaams-Brabantse producten. 

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200406/klimaaatnetwerk 
Betreft: Vraag voor verlenging van de uitvoeringsperiode van het laatste werkingsjaar van het 
Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0925-BGP-DEP-02 
Betreft: AU - Diest - beroepen tegen de gedeeltelijke vergunning van 2 september 2019 voor het 
verkavelen van een eigendom in 56 loten met aanleg van een nieuwe weg, Postbaan 144 t.e.m. 154 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 033 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0769-BEP-DEP-01 

deputatievergadering van 23 april 2020 



    

  
         

  
               

       

 
             

     

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 034 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0831-BEP-DEP-01 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/HV/VTS 
Betreft: Beslissing met betrekking tot het voorstel van tuchtstraf en uitnodiging tot verhoor van een 
personeelslid van De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0101-BEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 december 2019 voor het 
aanleggen van 3 poelen, gelegen Montenaken 
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