Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 14 mei 2020

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0179-BEP-DEP-01
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning van 23 januari 2020, voor het verbouwen van een woning,
Massestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0180-BEP-DEP-01
Betreft: Wezembeek-Oppem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 februari 2020,
verleend voor het aanleggen van een parkeerplaats, Koninginneoord

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0113-BGP-DEP-01
Betreft: Lennik-beroep tegen de weigering van 21 januari 2020, voor de functiewijziging van woning tot
kantoren, Alfred Algoetstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0108-BGP-DEP-01
Betreft: Lennik-beroep tegen de weigering van 07 januari 2020, voor het bijstellen van een
verkaveling, Binnenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0159-BEP-DEP-01
Betreft: Keerbergen-beroep tegen de weigering van 30 januari 2020, voor het vormen van twee
percelen bouwgrond voor halfopen bebouwing, Veldstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0102-BGP-DEP-01
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 06 januari 2020, voor het slopen van een
woning en bijgebouwen, het heraanleggen van een vijver en het bouwen van een meergezinswoning,
Rijmenamsebaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0127-BEP-DEP-01
Betreft: AU - Boutersem - beroep tegen de weigering van 28 januari 2020 voor het oprichten van een
radio antennemast in de achtertuin, Groenstraat 9
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FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: FIN-BB-20-03
Betreft: Jaarrekening 2019

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 040
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-BGP-20190994-BS-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 041
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2019-1123-BEP-BS01

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Dossierkenmerk: IDPB/2005/WD/RA heropstart scholen n.a.v. COVID 19
Betreft: Risicoanalyses heropstart scholen n.a.v. COVID 19

FINANCIEN
directeur - financien
Dossierkenmerk: FIN-DIR-20-01
Betreft: Decretale rapportering 2020

budget en betalingen
Dossierkenmerk: FIN-BB-20-05
Betreft: Kredietverschuivingen naar aanleiding van schadegevallen en technische correctie
ontvangsten waterlopen
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ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020057_D_verlenging_raamovereenkomst_ongedierte_FAC
Betreft: Verlenging van de huidige raamovereenkomst ongedierte ten gevolge van de coronacrisis.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_25
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris mobiliteit via interne personeelsmobiliteit
(vergelijkende selectie)

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_12
Betreft: invulling van een functie van administratief medewerker personeel & organisatie via interne
personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie)

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: Relance beleid toeristische sector-mogelijke maatregelen-18167
Betreft: relance beleid toeristische sector - mogelijke provinciale maatregelen

recreatie
Dossierkenmerk: 2020/REC/verlenging verbintenistermijn marktonderzoek provinciedomeinen18156
Betreft: Verlenging verbintenistermijn marktonderzoek provinciedomeinen

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/DS/20/18129
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw
Monumentenwacht Vlaanderen

Dossierkenmerk: ERF/DS/20/18131
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal
Landschap Brabantse Kouters
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Dossierkenmerk: ERF/DS/20/18132
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal
Landschap Dijleland

Dossierkenmerk: ERF/DS/20/18133
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal
Landschap Noord-Hageland

Dossierkenmerk: ERF/DS/20/18134
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal
Landschap Pajottenland&Zennevallei

Dossierkenmerk: ERF/DS/20/18135
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw Regionaal
Landschap Zuid-Hageland

Dossierkenmerk: ERF/OOE-2018-00011-1
Betreft: De verantwoordingstermijn van het dossier voor Gust Boschmans werkgroep te verlengen
voor ‘Project Pa Leo & Nea (workshops rond lokaal archeologisch erfgoed die leerlingen en
rusthuisbewoners dichter bij elkaar brengen)’tot 30 september 2021

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/200504/Opzegging lidmaatschap ICLEI
Betreft: Opzegging lidmaatschap ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives)

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RP-2015006-Zennevallei-Gilsonlaan bedrijvenzone-goedkeuring bestek
Betreft: Overheidsopdracht voor de studieopdracht van een opwaarderingstraject van de
bedrijvenzone Paul Gilsonlaan te Drogenbos voor de dienst ruimtelijke planning van het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van de voorwaarden en de wijze van gunnen; goedkeuring lijst van de aan te schrijven firma's.

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1058-AGP-DEP-01
Betreft: Dilbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Jean-Philippe
Michaux voor het bouwen van een paviljoen, het aanleggen van een vijver en het ontbossen, gelegen
Industrialaan 32
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0136-AEP-DEP-01
Betreft: Herne-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen voor het
bouwen van een nieuwe aardappelloods en een beperkte verandering aan de ingedeelde inrichting of
activiteit, gelegen Leenstraat 49

MENS
wonen
Dossierkenmerk: WON/SHM/TGK/KPST-2017-00007-1
Betreft: Vereffening saldo tegemoetkoming Dijledal - huisvestingsinitiatieven door sociale
huisvestingsmaatschappijen

Dossierkenmerk: WON/WOM-2017-00002-1
Betreft: Verantwoording en vereffening van de subsidieaanvraag voor 'Herinrichting Kapucijnenplein
Tienen'

Dossierkenmerk: WON/WOM-2017-00003-1
Betreft: Verantwoording en vereffening van de subsidieaanvraag voor 'Een tuin voor iedereen'

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND/OR/ML/STERRETJES/beleidsondersteuning SJ 2020-2021
Betreft: Beleidsondersteuning in De Sterretjes SJ 2020-2021

Dossierkenmerk: OND/2020/renov did keuken PISO/princiepsbeslissing
Betreft: renovatie didactische keuken PISO

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D200514
Betreft: Medailles jubilarissen en eeuwelingen

deputatievergadering van 14 mei 2020

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ONTV-20-03
Betreft: Overheidsopdracht voor het begeleiden van het actief schuldbeheer m.b.v. een
rapportgenerator ten behoeve van de directie financiën van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.
Goedkeuring van het mini-bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/029
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.05.14

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020010_R_waardetransport_FAC/gunning
Betreft: Raamovereenkomst voor het organiseren van waardetransport voor alle instellingen van het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning

Dossierkenmerk: 2020044_R_inktpatronen_FAC
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van originele inktpatronen en toebehoren voor het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van de wijze en voorwaarden van gunnen; goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_SH2020_AO_04
Betreft: Arbeidsongevallen

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_08
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen en openstaande vacatures)

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/18142
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Sint-Joris-Winge (kerk)
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RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT-WAT-M-06-2020-0482-WAT 4450 MACHT
Betreft: Omgevingsvergunningsaanvraag van Kenneth Vanhoenacker om aan de onbevaarbare
waterloop Begijnebeek nr. B3014 aan het opgenomen punt 35 van de atlas van de onbevaarbare
waterlopen van Bekkevoort (gemeen met opgenomen punt 6 van de atlas van Waanrode)
inrichtingswerken uit te voeren.

Dossierkenmerk: RMT-WAT-M-27-2020-0447-WAT 4451 MACHT
Betreft: Aanvraag van de gemeente Huldenberg om aan de onbevaarbare waterloop B2175 Loop
stroomopwaarts van het opgenomen punt 1 van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van SintAgatha-Rode, ter hoogte van Steenbergstraat 16 inrichtingswerken uit te voeren.

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/200505/RHEDCOOP_doorstorting_Oost-Vlaanderen
Betreft: Het doorstorten van het RHEDCOOP budget naar projectpartner Provincie Oost-Vlaanderen.

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0793-EVAL-DEP-01
Betreft: kennisgeving verslag povc - GPBV installatie composteerinstallatie Grimbergen

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0010-BGP-DEP-02
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 november 2019, verleend aan
Irina De Knop voor de werken voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool 't Rakkertje, het
plaatsen van een luifel op de speelplaats, het plaatsen van een fietsenstalling en het plaatsen van een
fietsenberging, gelegen Assesteenweg 123

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0270-MLD-DEP-01
Betreft: Haacht-Melding ingediend door Viabuild voor regularisatie Haacht fase 3, gelegen
Hambosstraat zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0048-DEP-03
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 22 december 2017 voor het creëren van 3
bouwkavels, gelegen Bruulstraat/Silsomstraat

deputatievergadering van 14 mei 2020

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00049-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00051-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00052-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-21
Betreft: Toekenning van een renovatielening

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-9
Betreft: premie voor superisolerende beglazing 2020-9

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/JP
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: tijdelijke aanstelling

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1084-BGPP-DEP-01
Betreft: Vilvoorde-beroep van Bartholomeus De Becker namens NV Van Leeuwen Buizen tegen de
weigering van 4 november 2019 voor het vroegtijdig hernieuwen en veranderen van de vergunning
voor de exploitatie van het verdeelcentrum van stalen buizen en hulpstukken, gelegen Schaarbeeklei
189

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0043-BGP-DEP-01
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 december
2019 voor het slopen van de bestaande constructies en de realisatie van een woonproject met 43
woongelegenheden, Pastoriestraat 13-15
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STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/V/ASSE/2019003/20200310
Betreft: aankoop site Bomaco, Asse

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 024_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20180311-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 039_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-0264

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 042
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-1013BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 043
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190997-BEP-DEP-01

KENNISECONOMIE
land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20200514_ondersteuning_noodlijdende_sectoren_LB
Betreft: Ondersteuning noodlijdende sectoren: land – en tuinbouw

ONDERSTEUNING
informatica
Dossierkenmerk: INF/TEL/telefooncentrale_provinciehuis_upgrade
Betreft: Upgrade van de telefooncentrale van het provinciehuis naar een recente software versie (op
basis van raamcontract)
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FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-BEL-20-01
Betreft: timing 2020 verzenden aangifteformulieren belasting aanplakborden en vergunningsplichtige
bedrijven

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO-6.4.4.5_SHLOG-2020-18200
Betreft: Versterking van de werking van Smart Hub Logistics Vlaams-Brabant.
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