Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 18 juni 2020

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0190-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 14 februari 2020,
verleend voor het regulariseren van de verharding in de voortuin, Pellenbergstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0188-BGP-DEP-01
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 04 februari 2020, voor het verkavelen van gronden,
Louisastraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0244-BEP-DEP-01
Betreft: Londerzeel-beroep tegen de weigering van 09 maart 2020, voor het verbouwen en uitbreiden
van de woning, Lippelostraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0198-BGP-DEP-01
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de weigering van 17 februari 2020, voor het verkavelen van een
terrein in 4 loten, Peperstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0253-BEP-DEP-01
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 februari 2020, verleend
voor het plaatsen van een tuinhuis met reliëfwijziging en een carport, Groenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0322-DEP-03
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning van 10 juli 2017, afgeleverd voor de splitsing van lot 10
in twee loten 10A en 10B, Terspautlosweg/Sint-Annastraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0005-DEP-03
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning van 23 november 2015, afgeleverd voor het oprichten
van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande woning, Sleutelbloemenlaan
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2012-0354-DEP-04
Betreft: AU - Asse - beroep tegen de vergunning van 16 april 2012 voor het bouwen van 6 sociale
woningen en 8 sociale huurappartementen, Veldstraat ZN

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0076-DEP-02
Betreft: Huldenberg-beroep tegen de weigering van 18 januari 2018, voor de
regularisatie/heropbouwen en aanpassen van een vroeger hoevegebouw tot bedrijfsgebouw voor
landbouwdoeleinden en het oprichten van een loods voor landbouwdoeleinden, Klabbeekstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0083-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 03 januari 2020, voor het wijzigen van het aantal
woongelegenheden, Smidsestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2012-0408-DEP-03
Betreft: Zemst-beroep tegen de weigering van 02 juli 2012, voor het bouwen van drie woningen,
Dynastiestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2012-0100-DEP-04
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem-beroep tegen de vergunning van 19 december 2011, afgeleverd voor
het regulariseren van de bestaande toestand en aanpassen van groenbuffers en verhardingen,
Schuttersveldstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0021-DEP-02
Betreft: Herent-beroep tegen de weigering van 11 december 2017, voor een verkaveling,
Langeveldstraat

ONDERSTEUNING
informatica
Dossierkenmerk: INF/STAF/laptop-organisatie
Betreft: Omschakeling provinciale administratie naar laptops

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0187-PRO-DEP-01
Betreft: Kampenhout-Aanvraag projectvergadering ingediend door de Fedrale Politie voor de
regularisatie van het bijscholingscentrum van de federale politie, Hellebosstraat 57
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STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/video/raamcontract/2020/bestek
Betreft: Raamovereenkomst voor realisatie van video op afroep met afstand van auteursrechten voor
alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van de
voorwaarden en wijze van gunnen.

juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 131_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2018-0089

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 031_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest kenmerk RO: RMT-VGN-BB-2018-0251

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 004
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190055-BGP-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 052
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk RO: RMT-VGN-2019-0930BGP-DEP-01

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ONTV-20-05
Betreft: project digitalisering uitgaande facturen en toekomstige software-oplossing voor financieel
management

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2020-00009-1
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2020

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2020-00010-1
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2020
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ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020053_P_Herbestemming bibliotheek_FAC
Betreft: Principenota: Herbestemming bibliotheek provinciehuis

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_17
Betreft: invulling van een functie van deskundige ICT gebruikersondersteuning (PIVO)

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_18
Betreft: invulling van een functie van deskundige toerisme (dienst toerisme)

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_19
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris Vlabinvest-Zorg (Autonoom Provincie Bedrijf
Vlabinvest).

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_20
Betreft: invulling van een functie van technisch assistent zaalwachter De Wijnpers

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_33
Betreft: invulling van een functie van deskundige adjunct waterlopen (dienst waterlopen)

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_08
Betreft: definitieve benoeming van een personeelslid bij de griffiedienst

Dossierkenmerk: P&O_SH2020_11
Betreft: Griepvaccin 2020
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VRIJE TIJD
toerisme
Dossierkenmerk: TO/NOM-2020-00001-1
Betreft: aanvraag van een nominatieve werkingssubsidie

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00025-1
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Jozef Vilvoorde: herstel toegangstrappen

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/200608/vraag tot verlenging subsidie Regionaal Landschap Dijleland
Betreft: Vraag tot verlenging van de uitvoering van de uitbouw en de rapportering van het streekhuis
Dijleland van de subsidie aan het Regionaal Landschap Dijleland.

Dossierkenmerk: LM/NOM-2019-00001-2
Betreft: Verantwoording van de subsidieaanvraag voor de nominatieve subsidie voor de verdere
uitbouw van een natuur- en milieueducatieve werking in het plattelandscentrum Paddenbroek en het
Pajottenland in 2019.

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: ALG - PROCORO 2019-2024-DEP-01
Betreft: provinciale commissie voor ruimtelijke ordening - wijziging samenstelling

mobiliteit
Dossierkenmerk: MOB/MOBI/G-2019-00001-2
Betreft: Subsidie: vereffeningen Dr. Mobi schooljaar 2019-2020

Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2019-00003-2
Betreft: subsidie - de herinrichting van de schoolroutes en schoolomgeving van de Vrije Basisschool
Sint-Cajetanus in Perk
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gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAL-SP-20-01-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: Aanleg nutsleidingen klassenbouw De Wijnpers

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1121-AGPP-DEP-02
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde
inrichtingen en activiteiten ingediend door Grond- en Afbraakwerken De Meuter nv voor de
regularisatie van opslag van gebroken en gezeefde materialen en gronden, het plaatsen van een
bureelcontainer en een weegbrug en de aanleg van een nieuwe toegangsweg, Eugène Ghijsstraat zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0111-BGPP-DEP-01
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 december 2019,
voor het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf en het aanpassen van de milieuvergunning,
Herdeweg 35

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0174-AEP-DEP-01
Betreft: Kraainem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor de uitbreiding van
een bestaande woning (gelegen op 2 gemeenten), Hertogenstraat 41

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0199-BGP-DEP-01
Betreft: Bierbeek-beroep egen de vergunning onder voorwaarden van 17 februari 2020, verleend voor
de herbestemming en gedeeltelijke uitbreiding van de voormalige Bremtkapel tot mulitifunctioneel
buurtcentrum, Soveneelstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0213-AEP-DEP-01
Betreft: Drogenbos-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Back to the
Futurn voor het bekomen van een sloopvergunning, Grote Baan 302

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0248-AEP-DEP-01
Betreft: Vilvoorde-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Tessenderlo Group
voor het uitvoeren van infrastructuurwerken aan de bestaande HCL leiding, Duchéstraat (Marius) 260

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0254-AEP-DEP-01
Betreft: Glabbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend voor het plaatsen en uitbaten van een elektriciteitscabine en het actualiseren
van de rubricering voor stalplaatsen voor biggen bij het landbouwbedrijf, Stationsstraat 34
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MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-11-1
Betreft: Toekenning en vereffening van een renteloze lening

Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-1-2
Betreft: Verantwoording en vereffening van een tweede schijf van een renteloze lening

Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-2-2
Betreft: Verantwoording en vereffening van een renteloze lening

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-NOTA 1 goedkeuring opleidingsaanbod PIVO politieschool
najaar 2020
Betreft: Goedkeuring opleidingsaanbod politieschool najaar 2020

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO/3.3.3-2019-00016-2
Betreft: verlenging van het project en uitstel van de verantwoordingstermijn voor het project
'uitbreiding situationele tools voor maatwerkbedrijven'

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00003-1
Betreft: Subsidie ondersteuning Plattelandsloket 2020

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/huisstijl/copywriting/gunning2017/vrijgaveborg
Betreft: Voltooiïng van de opdracht voor copywriting gegund op 11 mei 2017. Vrijgave borg.

Dossierkenmerk: COM/magazine/2020/golf3/druk
Betreft: Het drukken van de MAG.Vlaams-Brabant 2020 golf 3. Afname van de raamovereenkomst
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voor het leveren van milieuvriendelijk drukwerk voor alle instellingen van het provinciebestuur van
Vlaams-Brabant voor perceel 2.

FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/036
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (mei 2020)

provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/035
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.06.18

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_18
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het Provinciedomein Huizingen

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_19
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst mobiliteit

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_11
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid op de dienst leefmilieu

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_12
Betreft: herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid bij de dienst mobiliteit

Dossierkenmerk: P&O_WS_2020_12
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen)
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VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: 2020/AVP/lonen agenten verkeerspark-17579
Betreft: Vastlegging van de lonen agenten verkeerspark Kessel-Lo

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2019-00006-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Antonius Wolfsdonk: diverse herstel- en onderhoudswerken

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00065-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00067-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00068-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-25
Betreft: Weigering renovatielening

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-10
Betreft: premie superisolerende beglazing 2020-10

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-JR2 aanstelling Caudron Mathieu
Betreft: aanstelling nieuwe docent
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KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO/3.3.3-2019-00020-2
Betreft: verlenging van het project en uitstel verantwoordingstermijn van het project 'informatief spel
kwaliteitszorg in maatwerkbedrijven'

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: LAN/SPM-2020-00033-1
Betreft: subsidie promotie streekproducten - deelname van Zoete Potjes aan Leuven Boert

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1007-BGP-DEP-02
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 02 oktober 2019, verleend voor het bouwen van
15 appartementen en twee woningen in halfopen bebouwing, Frans Mombaersstraat

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 073_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk VGN: 2019-0199-BGP-ID-01

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 018
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190438-BGPP-DEP-01

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_32
Betreft: wijziging tewerkstellingssituatie van twee personeelsleden, kabinet van gedeputeerde Ann
Schevenels
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facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020026_O_registratiesysteem_HMD_KLO_HUI/gunning
Betreft: Overheidsopdracht voor de aankoop 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: gunning.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_22
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst Europa
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