
    

  

    

 
                  

    

 
                 
    

 
                

            

 
                  
   

 
                

            
  

 
                 

       

 
               

    

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 30 april 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0044-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 20 december 2019 voor het wijzigen van het 
aantal woongelegenheden, Erasme Ruelensvest 193 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0090-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Tienen - beroep tegen de weigering van 23 december 2019 voor een functiewijziging van 
handel naar horeca, Leuvensestraat 73 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0060-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 20 december 2019 voor 
het slopen van een bestaande woning en bouw van 2 nieuwbouwwoningen, Tweekleinewegenstraat 
25C 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0050-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 20 december 2019 voor het bouwen van een 
garage, Van Rodestraat 30 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0062-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Tervuren - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 9 december 2019 voor 
het creëren van een verkaveling voor 8 eengezinswoningen in halfopen bouworde, Sneppenlaan 
22A,B,C en D 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0055-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Londerzeel - beroep tegen de weigering van 16 december 2019 voor het creëren van 
een bijkomend lot voor open bebouwing, Heide 66 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0131-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 13 januari 2020 voor het verbouwen van een pand 
met 4 woongelegenheden, Brusselsesteenweg 24 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0118-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Tienen - beroep tegen de weigering van 7 januari 2020 voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Viaductstraat 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0130-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Aarschot - beroep tegen de weigering van 24 januari 2020 voor het bouwen van een 
woning, Bergstraat 69 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0132-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Londerzeel - beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 3 februari 
2020 voor het vellen van bomen en heraanplanten, Diepensteyn 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0042-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Sint-Genesius-Rode - beroep tegen de weigering van 5 december 2019 voor het 
verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning (regularisatie), Nachtegaallaan 19 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0126-BEP-DEP-01 
Betreft: AU - Kampenhout - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 27 januari 2020 voor 
het slopen van bestaande opslag + bouwen van loods + IIOA, Aarschotsebaan 213 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LMD/200327/verlenging uitvoeringstermijn DMKP 2017-2018 
Betreft: Vraag tot verlenging van de projectperiode van duurzame milieu- en klimaatprojecten omwille 
van de uitzonderlijke preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Zondag/2020/corona 
Betreft: Impact van corona op de provinciale inlassingen in De Zondag 

Dossierkenmerk: COM/tv/2020/corona 
Betreft: Gevolgen van corona voor de samenwerking rond het tv-programma 
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Dossierkenmerk: COM/protocol/personeel/2020/gedecoreerden 
Betreft: Onderscheidingen voor personeel - gedecoreerden 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/HERE/2019012/20200423 
Betreft: goedkeuring ontwerpakte van de erfpachtovereenkomst met vzw Praktijkpunt Landbouw, 
Herent 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN/GEZ/ERE/G-2020-00001-1 
Betreft: woonstvergoeding orthodoxe priesters 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2020_15 
Betreft: Voorstel voor de invulling van een halftijdse (19u) vervangingsovereenkomst technisch 
assistent poetser in het provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_22 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris mobiliteit via interne personeelsmobiliteit 
(vergelijkende selectie) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_10 
Betreft: invulling van de functie van technisch assistent seizoenmedewerker – proefcentrum Pamel 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/Bestelling PC-materiaal provinciale instellingen 
Betreft: Aankoop van laptops en randapparatuur voor de centrale administratie en de provinciale 
instellingen. - afname binnen raamcontract. 

Dossierkenmerk: INF/GIS/Waterloopbeheer/Principe 
Betreft: Opstarten gunningsprocedure voor het ontwikkelen en bedrijfsklaar installeren van 
geïntegreerde toepassingen voor het ramen, gunnen en opvolgen van werken m.b.t. waterloopbeheer. 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VLK/G-2020-00028-1 
Betreft: Subsidies taalstimulering april 2020 

Dossierkenmerk: VT/FAC/G-2020-00001-1 
Betreft: Subsidiedossier 11 juli viering 2020 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00018-1 
Betreft: subsidies: de aanleg van een houthakseldam aan de Staatsbaan - Stal 1 te Lubbeek 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00003-1 
Betreft: Toekenning van een nominatieve subsidie voor de periode 2020-2025 aan IGO div voor de 
organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen in het arrondissement Leuven 
en vereffening van een terugvorderbaar voorschot voor in het jaar 2020. 

Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00004-1 
Betreft: Toekenning van een nominatieve subsidie voor de periode 2020-2025 aan de vzw Pro Natura 
voor de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen in het arrondissement 
Halle-Vilvoorde en vereffening van een terugvorderbaar voorschot voor het jaar 2020. 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/FS/W-00005-MOB/FS-2016-00001-3 
Betreft: subsidie - de aanleg van de F212 langs de spoorlijn Dendermonde-Brussel vanaf de brug van 
de R0 tot aan de grens met Brussel (Ganshoren) 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1125-AGPP-DEP-01 
Betreft: Machelen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en stedenbouwkundige handelingen 
ingediend door Taveirne Algemene Ondernemingen voor het bouwen van een onderhoudswerkplaats 
met magazijn en een HS-cabine, gelegen Beaulieustraat 2 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-8-1 
Betreft: Toekenning van een renteloze renovatielening 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OFB/SUB/reglement_2020 
Betreft: Wijziging provinciaal reglement flankerend onderwijsbeleid 

FINANCIEN 
directeur - financien 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/027 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.04.30 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020026_O_registratiesysteem_HMD_KLO_HUIv2 
Betreft: Overheidsopdracht voor de aankoop en levering van een registratiesysteem voor de 
provinciedomeinen Halve Maan te Diest, Kessel-Lo en Huizingen, inclusief de ondersteuning ervan 
voor de seizoenen 2020 t.e.m. 2023: - niet-gunning; - goedkeuring van het aangepaste bestek en de 
voorwaarden en wijze van gunnen; - goedkeuring van de aan te schrijven firma's. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV202014 
Betreft: Herziening bijkomende geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het Provinciaal 
Instituut voor Vorming en Onderwijs 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_15 
Betreft: Akte te nemen van buitengewone prestaties verricht door personeelsleden tewerkgesteld bij 
het hoofdbestuur 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/02/20.0275 WAT De Mène 2020, goedkeuring belasting, rekening 
en begroting 
Betreft: Watering De Mène 2020, goedkeuring belasting, rekening en begroting 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/200420/RHECOOP_doorstorting_declaratie 6 
Betreft: doorstorten van het Rhedcoop budget: declaratie 6 naar de andere projectpartners 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0221-MLD-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-Melding ingediend door Fluvius System Operator voor de gehele overdracht van de 
vergunning verleend aan Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA naar Fluvius System 
Operator, gelegen Diestsesteenweg 126 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00043-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-19 
Betreft: Toekenning van renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS:WON/B/G-2020-00044-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 008_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2018-0946-BGP-ID-01 
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Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 028 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen SCHORSING kenmerk RO: RMT-
VGN-2019-0587-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 035 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0755-
BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 036 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0861-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 037 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0826-
BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020055_Aankopen_materiaal_Corona 
Betreft: Flexibel aankopen materiaal voor heropening na Corona-maatregelen. Goedkeuring. 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2020/AVP/REC/aanpassing inkomgelden domeinen wegens Corona-18104 
Betreft: aanpassing inkomgelden domeinen wegens Corona 

KENNISECONOMIE 
land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/202005_Aanpassing_reglement_BMK 
Betreft: Aanpassing subsidiereglement ‘Boeren met Klasse’ 
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ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_06 
Betreft: cumulaanvraag 
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