
    

  

    

 
            

          

 
                

            
 

 
                

            
 

 
             

            

 
              

        

 
             

          
 

 
              

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 11 juni 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0157-BGP-DEP-01 
Betreft: Begijnendijk-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 februari 2020, verleend 
voor het regulariseren van 3 vrijstaande bijgebouwen in de achtertuinstrook, Wittevinnestraatje 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0025-DEP-02 
Betreft: Kortenberg - beroep tegen de weigering van 8 december 2017 voor het slopen van een 
bestaande woning en het bouwen van een meergezinswoning bestaande uit 3 woonentiteiten, 
Nieuwstraat 19 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0046-BGP-DEP-01 
Betreft: AU - Bertem - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 december 2019 voor 
het verbouwen van een bestaande eengezinswoning tot een dokterspraktijk met 3 praktijkruimtes, 
Dorpstraat 141 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0162-BGP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep van Liesbeth Peeters namens Wynands - Caruana tegen de weigering van 
28 januari 2020, verleend voor de nieuwbouw van een halfopen eengezinswoning, Frans 
Cloetensstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0156-BGP-DEP-01 
Betreft: Zemst-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 27 januari 2020, voor het verkavelen van 
een perceel in een lot voor halfopen bebouwing, Weerdesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0046-DEP-02 
Betreft: Hoeilaart-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 06 november 2017 voor het 
regulariseren van een vergunde vrijstaande eengezinswoning, gelegen Baron Jacques de 
Dixmudestraat 43 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2015-0346-DEP-03 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 30 juli 2015, afgeleverd voor het 
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herprofileren van de vijvers en het plaatsen van een wakeboard cablebaan, Blauwmolenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2015-0347-DEP-03 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 30 juli 2015 voor het verbouwen 
van de Blauwmolen, gelegen Blauwmolenstraat 16 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0236-BEP-DEP-01 
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-beroep tegen de vergunning van 12 februari 2020, verleend voor het 
verbouwen van een gebouw naar 5 wooneenheden, Dorpstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0095-DEP-02 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 28 december 2017, 
afgeleverd voor het oprichten van 46 sociale woongelegenheden met infrastructuurwerken, 
Spiegelhofvoetweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0457-BEP-DEP-02 
Betreft: Affligem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 juni 2018, verleend voor een 
verbouwing zonder functiewijziging en zonder wijziging van het aantal woongelegenheden, Kerkstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0117-DEP-02 
Betreft: Affligem-beroep tegen de weigering van 13 februari 2018, voor de wijziging van de 
verkavelingsvergunning, Kerkstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0111-DEP-02 
Betreft: Affligem-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 06 februari 2018, afgeleverd voor 
het oprichten van 55 sociale woningen met aanleg van bijhorende wegenis en openbare ruimte, 
Brusselbaan - Pastorijweg 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2020/ODB/wijziging pacht-18203 
Betreft: Wijziging invulling pachtgebied provinciedomein Kessel-Lo 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 051_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-0184-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 045_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-
0960-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/V/TIEN/2020007/20200526 
Betreft: gebruiksovereenkomst: sporthal Tienen aan vzw Broeders van Liefde 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 051 
Betreft: verzoekschrift tot nietigverklaring kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0668-BGP-DEP-01 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: FIN-BB-20-06 
Betreft: Advies Rekenhof jaarrekening 2019 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020058_R_beschermingsmateriaal_FAC 
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van beschermingsmateriaal voor alle provinciale 
instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: 2020061_R_bewaking_verlenging_FAC 
Betreft: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten voor alle instellingen van 
het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - verlenging van de huidige raamovereenkomst. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2020_17 
Betreft: voorstel voor de invulling van de statutaire functie bestuurssecretaris financiën via interne 
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personeelsmobiliteit 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_16 
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris architect (dienst gebouwen). 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_31 
Betreft: invulling van de functie van diensthoofd toerisme via waarneming hogere functie 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_32 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris ingenieur clustercoach waterlopen (dienst 
waterlopen) 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_15 
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris wonen (dienst wonen) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_04 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid in het PIVO 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/EVE/KOTK-1000km/2021 
Betreft: 1000 km Kom op tegen Kanker - Middagstad - Bevoorradingspost 

Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/18249 
Betreft: Nominatieve subsidie Centrum voor Taal en Onderwijs voor een begeleidingstraject 
Nederlands in de kinderopvang in de Vlaamse Rand: verlenging looptijd 

Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00005-1 
Betreft: Verlenging nominatieve subsidie project Boekenstoet Kortenberg 

Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00006-1 
Betreft: Verlenging looptijd nominatieve subsidie Boekenstoet Lubbeek 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/B/21/20.0205 OND 
Betreft: Overeenkomst brouwerij Boon overwelfde Stasbeek te Halle 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/INT/1/20.0267 INT Participatie provincie Vlaams-Brabant in de 
Intercommunale van de Woluwe 
Betreft: Participatie provincie Vlaams-Brabant in de Intercommunale van de Woluwe 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00016-1 
Betreft: subsidie: de aanleg van een houthakseldam aan de Kwadeplasstraat te Sint-Genesius-Rode 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ2018-001 - Agrivoltaics project: Aanduiden locatie proefopstelling 
Betreft: Opgewekt Pajottenland - Agrivoltaics project: Aanduiden locatie proefopstelling 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00003-1 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietsinfrastructuur langs de Dreefstraat in Huldenberg 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAL-AR-19-02-GOEDKEURING-DEP-04 
Betreft: Goedkeuring definitief ontwerp Klassen Tuinbouw in De Wijnpers 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1061-AGP-DEP-01 
Betreft: Linter-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en stedenbouwkundige handelingen 
ingediend door Watering de Grote Gete voor het inrichten van de Waarbeek, herstel van ’s 
Hertogengracht en het rooien van drie bomen, gelegen openbaar domein van de Getestraat / 
Doysbroeckweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0241-BEP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 februari 2020, verleend 
voor een tijdelijke constructie dienstig aan de landbouw - schuur en 2 serres en afdak, Huttestraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0255-AEP-DEP-01 
Betreft: Ternat-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor de aanleg van een 
aarden dam, Massestraat 50 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0264-AEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Kuwait 
Petroleum (Belgium) voor het uitbreiden van het tankstation met snelladers en kleine aanpassingen, 
Leuvensesteenweg 524 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0267-AEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door de Tiense 
Suikerraffinaderij voor het verwijderen van oude containers en het bouwen van een elektriciteitscabine 
langs de bezinkingsvijvers, Oude Getestraat zn 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/CVO VOLT/vrijstelling huur corona 
Betreft: CVO VOLT vrijstelling huur Corona 

economie 
Dossierkenmerk: ECO - 20 - 9.1. - Life-on-Chip 3.0. 
Betreft: Organisatie van de 3e editie van de conferentie Life-on-Chip 

Dossierkenmerk: ECO/3.3.2/G-2020-00001-1 
Betreft: subsidies sociaal ondernemerschap 2020 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: 20200611_Erkenningen_SPM 
Betreft: Behoud erkenning afgelaste evenementen in het kader van promotie streekproducten 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/bel/20/034 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
deputatievergadering van 11 juni 2020 



    

 

 
         

 
 

          
        

  
 

            

 
          

 
              

   

 
            

 
              

 
    

aanslagjaar 2018 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/033 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s : 2020.06.11 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020056_O_elektrowagen_KLO 
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van een elektrisch bedrijfsvoertuig met 
tweepersoonscabine, laadbak met hydraulische kiepfunctie voor het provinciedomein Kessel-Lo. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_16 
Betreft: Herziening geldelijke en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst 
leefmilieu 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_05 
Betreft: herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid op de dienst vergunningen 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_06 
Betreft: herziening geldelijke anciënniteit van een werknemer op de Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het werk 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_09 
Betreft: herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid bij het kabinet van de gouverneur 

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_10 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 juli 2020, van het vervroegd rustpensioen van een deskundige. 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_11 
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen) 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/07/20.0383 WAT Kleine Gete 2019, afrekening 
Betreft: Watering de Kleine Gete 2019, afrekening 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAL-AR-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: vervangen 2 zijdeuren van het hoofdgebouw Wijnpers 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0864-EVAL-DEP-01 
Betreft: kennisgeving verslag POVC (provinciale omgevingsvergunnngscommissie) na GPBV 
(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) evaluatie inrichting voor decontaminatie 
van transformatoren Grimbergen 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0225-BGP-DEP-01 
Betreft: Gooik - beroep tegen de gedeeltelijke vergunning van 12 maart 2020 voor het regulariseren 
van een bijgebouw bij een bestaande vergunde woning, het aanvragen van de afbraak van een 
veranda en nieuwbouw van een bijkeuken/leefruimte en de vervanging van een afsluiting, Kapelstraat 
48 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0269-AGPP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-Aanvraag ingediend door W-Kracht voor de bouw en uitbating van twee 
windturbines, Nieuwland zn . . / administratieve lus 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0343-MLD-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-Melding ingediend door Electrabel voor de overdracht van de omgevingsvergunning 
van de elektriciteitscentrale, Willemsstraat (Jan Frans) 200 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00062-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00064-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-24 
Betreft: Toekenning renovatieleningen 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D07 Aanstelling docent 
Betreft: Aanstelling docent 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/ML/STUDIEBEURZENSTICHTINGEN/begroting 2019-2020 
Betreft: Begroting 2019-2020 van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00031-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Zoete Potjes aan de Markt van de Smaak 
Leuven 

Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00032-1 
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Wintmolders-Jenevers aan het Festival 
Witloof Haren 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/2020/evenementen/Battle of Balenberg 
Betreft: Battle of Balenberg 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: OND/PFOB/2020/prikkelende vakantie 
Betreft: vakantie en schoolse vaardigheden 

RUIMTE 
ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00015-DEP-02 
Betreft: Demervallei en Laak van Diest tot Werchter - openbaar onderzoek 
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