Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 7 mei 2020

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0076-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Galmaarden - beroep tegen de weigering van 30 december 2019 voor het verkavelen
van gronden, Haagstraat zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0066-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Affligem - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 december 2019 voor
het verkavelen van gronden, Portugeesstraat 72

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0081-BGP-DEP-01
Betreft: AU - Leuven - beroep tegen de weigering van 27 december 2019 voor het bouwen van
meergezinswoningen, Nieuwstraat 61

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0064-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Landen - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 december 2019 voor
de regularisatie voor het bouwen van 2 garages, Kerkstraat 24

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0142-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Zaventem - beroep tegen de weigering van 3 februari 2020 voor het verbouwen van een
woning tot woning met praktijk, Guldendelle 31

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0148-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Sint-Pieters-Leeuw - beroep tegen de weigering van 2 december 2019 voor het
regulariseren van het uitbreiden van een eengezinswoning, Boomkwekerijstraat 179A

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0139-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Halle - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 januari 2020 voor het
plaatsen van een terrasconstructie op de eerste verdieping, Frederic Chopinlaan 11
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0154-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Linkebeek - beroep tegen de stilzwijgende weigering van 18 februari 2020 voor het
bouwen van 2 woningen, Brouwerijstraat zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0124-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Ternat - beroep tegen de weigering van 16 januari 2020 voor het regulariseren van een
meergezinswoning, Bosstraat 70, 70/3

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2019017/20200423
Betreft: goedkeuring ontwerpakte ruiling percelen Holsbeeksesteenweg, Kessel-Lo met Fluvius

Dossierkenmerk: JUR/V/MOBI/2017025/20200407
Betreft: lichten van de beloften project: "Fietssnelweg F24 Leuven-Tienen"

Dossierkenmerk: JUR/V/TIEN/2018003/20200415
Betreft: verkoop industrieterrein, Ambachtenlaan te Tienen

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020045_R_huur_materiaal_FAC/bestek
Betreft: Raamovereenkomst voor de huur van machines, gereedschappen en andere benodigdheden
voor de uitvoering van allerhande werkzaamheden, alsook de huur van materiaal voor evenementen,
voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring bestek en wijze van
gunnen.

Dossierkenmerk: 2020048_R_vloeibare_brandstoffen_FAC
Betreft: Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst
voor levering van ‘gasolie’, ‘gasolie extra’ en ‘gasolie hogere kwaliteit’ te vullen in de opslagtanks en
infrastructuren van de Vlaamse overheid en lokale overheden, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf
van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale. Gunning.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_25
Betreft: tewerkstelling van animatoren in het provinciedomein te Huizingen in juli/augustus 2020
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Dossierkenmerk: P&O_IB2020_26
Betreft: aanstelling extra jobstudenten redders in het provinciedomein Halve Maan te Diest en in het
provinciedomein te Kessel-Lo

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_14
Betreft: Voorstel voor de invulling van de functie van deskundige promotie en ontvangst

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_23
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van deskundige payroll

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_24
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van expert applicaties en ontwikkelingen (dienst
informatica)

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_11
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van deskundige tuinarchitect (provinciedomein
Huizingen)

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/HD/20/18094
Betreft: Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de
Archeologiedagen 2020.

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/E/3/20_0233 OND terugvordering
Betreft: Grondige ruiming Leigracht B2031te Oud-Heverlee – goedkeuring terug te vorderen bedragen
volgens samenwerkingsovereenkomst

Dossierkenmerk: RMT/WAT/G/J/E/2020_2024/20.0307 OND
Betreft: Bodem- en waterbodemonderzoeken in het kader van grondverzet, slibruimingen en
schadegevallen op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant - Raamovereenkomst 2020-2024 Bestek nr. 2020/05
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Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/0/20.0317 WERK Samenwerkingsovereenkomst peilmeetmodules
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst met andere waterloopbeheerders voor de levering van loT
peilmeetmodules

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00006-1
Betreft: subsidie - de aanleg van dwarsdrempels in de veldweg naar een bestaand bufferbekken en
een houthakseldam aan Heiken te Aarschot

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00013-1
Betreft: subsidies: de aanleg van een erosiepoel met aarden dam en graszone aan de Kwadebeek in
Sint-Genesius-Rode

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00021-1
Betreft: subsidie: de aanleg van een houthakseldam aan de Butschovestraat (fase 1)

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-PLA-2020-00001-DEP-01
Betreft: Galmaarden - Planologisch attest 'De Okkernoot'

mobiliteit
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00014-2
Betreft: subsidie: de aanleg van fietspaden langs de Tassinstraat in Tienen (fietspad E1 RVK
Willebringen)

Dossierkenmerk: MOB/BRF-2019-00004-2
Betreft: subsidie - de aanleg van een recreatieve fietsverbinding langs de Hoxemsesteenweg (fietspad
B2 RVK Willebringen) in Tienen

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-DO-20-01-GUNNING-DEP-01
Betreft: Verlenging onderhoudscontract ploeterbad Provinciedomein Kessel-Lo

Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-Energiejaarverslag 2019
Betreft: Energiejaarverslag 2019
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vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1014-AGPP-DEP-01
Betreft: Merchtem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen voor de
bouw van een bijkomende rundveestal en de vroegtijdige hernieuwing van de vergunning, gelegen
Nieuwelaan zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1081-AGPP-DEP-01
Betreft: Diest-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen ingediend door Joris Devos voor de actualisatie
van de vergunning van de gemengde veehouderij en bijstelling van de voorwaarden, gelegen
Papenbroekstraat 265

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1102-AGP-DEP-01
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Extensa
Development voor het aanleggen van een betonnen fietspad, het bouwen van 2 bruggen en ophogen
van 1 bestaande brug over een waterloop van 2de categorie, gelegen De Weermuur zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0007-BGP-DEP-02
Betreft: Kortenaken-beroep tegen de weigering van 25 november 2019 voor het verkavelen van de
bebouwde percelen, gelegen Halensebaan 124 - weigeren

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0056-AEP-DEP-01
Betreft: Dilbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor de functiewijziging van een
duplex praktijkruimte tot twee woonentiteiten, gelegen Nieuwe Gentsesteenweg 3

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0135-AEP-DEP-01
Betreft: Vilvoorde-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen
ingediend door Cargill R&D Centre Europe voor de verlenging van het gebruik van containergebouw D
en het tijdelijk vergunnen van de warmtepompen bij de inrichting, gelegen Havenstraat 84

MENS
welzijn
Dossierkenmerk: WEL/BB-2017-00004-2
Betreft: Investeringssubsidie - aanvraag verlenging indientermijn
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wonen
Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2019-00003-1
Betreft: Verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: OND/NOM/W-00011-11
Betreft: subisidie voor POV: behartigen van belangen provinciaal onderwijs

economie
Dossierkenmerk: ECO-2020-0.3.1_strategische_nota_economie-18103
Betreft: Beleidsmaatregelen om de negatieve impact van de corona crisis op het economisch weefsel
te verminderen.

Dossierkenmerk: ECO/8.2-2016-00012-2-VERANTWOORDING EN SUBSIDIESALDO
LINK2INNOVATIE LEUVEN INC
Betreft: Cofinanciering Interreg project Link2Innovate: uitbetaling 2de en laatste schijf.

Europa
Dossierkenmerk:
EUR2020_11_wijziging_overeenkomst_technische_bijstand_Interreg_A_Vlaanderen-Nederland
Betreft: Wijziging overeenkomst technische bijstand van Interreg A Vlaanderen-Nederland

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200507_Netwerkdag_CCBT
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst voor de 'Netwerkdag - Techniek in de bio tuinbouw' met CCBT

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/028
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.05.07
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ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_17
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst economie

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_08
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 mei 2020, van het vervroegd rustpensioen van een
administratief medewerkster.

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_AO_03
Betreft: Arbeidsongevallen

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_06
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. openstaande vacatures en afzeggingen)

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_07
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. openstaande vacatures en afzeggingen)

informatica
Dossierkenmerk: INF/WEB/raamcontract WCM 2018/extra_bestelling
Betreft: Bijkomende change requests voor de bestuurlijk website - afname binnen raamcontract

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: CLT/DB/20/18109
Betreft: Verlengen bruikleenovereenkomst Transcultures (Centre des cultures numériques et
sonores), Rue Saint-Patrice 2b , 7110 La Louvière

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/07/20.0297 WAT Kleine Gete 2020, goedkeuring rekening en
begroting
Betreft: Watering de Kleine Gete 2020, goedkeuring rekening en begroting
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leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/200428/kostenloos gebruik zalen
Betreft: Toelating kostenloos gebruik van het auditorium, de Cobbaerthoek en de koffiehoek.

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0251-MLD-DEP-01
Betreft: Halle-Melding ingediend door Barry Callebaut Manufacturing Halle voor het uitvoeren van
stabiliteitswerken in gebouw 5, Brusselsesteenweg 450

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00045-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00046-1
Betreft: Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00047-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00048-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-20
Betreft: Toekenning van een renovatielening

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO - 17 - 9.8. - Gunning overheidsopdracht voor de opleiding
internationalisering medtech en biotech
Betreft: Gunning overheidsopdracht voor de opleiding internationalisering voor spinoffs en startups in
medtech en biotech
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Europa
Dossierkenmerk: EUR2020_10_SR_Kadernota Slimme Regio
Betreft: Kadernota Slimme Regio

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 023_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-2018-0509-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 042_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-0377-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 061_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20181006-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 038
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk OVC: RMT-VGN-20190722-BGPP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 039
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20191010-BEP-DEP-01

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-09
Betreft: Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies jaarrekening 2019

Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-10
Betreft: Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies jaarrekening 2019
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Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-11
Betreft: Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening
2019

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1109-BGPP-DEP-01
Betreft: Bierbeek-beroep van Tim De Ketelaere namens Jacobs, Declerc, Oversteyns en Van
Gansewinkel tegen de vergunning onder voorwaarden van 25 november 2019, verleend aan
Cohousing Papiermoleken voor het bouwen van een cohousingsproject op de site van het voormalige
Papiermoleken, gelegen Oaselaan 27

deputatievergadering van 7 mei 2020

