
    

  

    

  

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 9 juli 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0296-BEP-DEP-01 
Betreft:  Steenokkerzeel-beroep tegen de vergunning onder      voorwaarden  van  24  februari 2020,   
verleend voor het regulariseren van een verharding        + ventilatie,   inrichting mezzanine,   plaatsen  
warmtepomp, Perksesteenweg  

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0245-BGP-DEP-01 
Betreft:  Boutersem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden       van  03  maart  2020,  verleend  voor  
het bouwen van een ééngezinswoning in       een  open  bebouwing,  Heidestraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0259-BGP-DEP-01 
Betreft:  Kortenaken-beroep tegen de weigering van 30 maart 2020, voor          het slopen   van  bestaande  
gebouwen en bouwen van 4 aaneengesloten woningen, Diestsestraat        

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0249-BGP-DEP-01 
Betreft:  Geetbets-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden       van  10  maart 2020,   verleend voor   
het afbreken van een bestaand bijgebouw (schuur) en bouwen van een            vrijstaand  
meergezinswoongebouw Paulus, Ketelstraat   

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0265-BGP-DEP-01 
Betreft:  Wemmel-beroep tegen de weigering     van 20 februari    2020,  voor het   verbreden van een    
bestaande oprit, Fr.    Robbrechtsstraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-BB-2018-0175-DEP-02 
Betreft:  Oud-Heverlee-beroep tegen de vergunning van 06 maart        2018,  afgeleverd  voor het   bouwen  
van een eengezinswoning, Monarkenweg    
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leefmilieu 
Dossierkenmerk:  LM/200430/Subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten     in  het Zuiden  
Betreft:  Subsidiereglement voor duurzame    klimaatprojecten in het    Zuiden 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk:  JUR/V/TIEN/201026/20200617 
Betreft:  addendum huurovereenkomst vzw Provincialaat     der  Broeders  Van Liefde  

RUIMTE 
mobiliteit 
Dossierkenmerk:  RMT-MOB-2020-00027 wijzigingen BFF    voorjaar  2020 
Betreft:  Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk    - wijzigingen voorjaar   2020 

Dossierkenmerk:  RMT-MOB-2020-00028 wijzigingen BRF 2020    
Betreft:  Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk -    wijzigingen  voorjaar  2020 

vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2019-1051-AGPP-DEP-01 
Betreft:  Kraainem-Aanvraag ingediend   door de gemeente    Kraainem voor   de  heraanleg van het    
recyclagepark en hernieuwing van de vergunning tot exploitatie, Denayerstraat          21 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0238-BGP-DEP-01 
Betreft:  Pepingen-beroep  tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 februari         2020, verleend   
voor  het verbouwen van een vierkantshoeve,      Bautebrugstraat 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0242-BGP-DEP-01 
Betreft:  Zemst-beroep  tegen  de weigering van 24     februari 2020,   voor het   slopen  van  een woning   en  
het verkavelen van een perceel in 3 loten voor open bebouwing,            Kampenhoutsebaan 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk:  JUR/R/ROM/2020 060  
Betreft:  verzoekschrift  bij  de Raad voor Vergunningsbetwistingen     kenmerk ROM:   RMT-VGN-BB-2016-
0040-DEP-02 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Dossierkenmerk:  IDPB/2006/WD/dossier mc   - gunning 
Betreft:  Raamovereenkomst aanvragen omgevingsvergunningen    milieu  en  uitvoeren  
milieuopdrachten. Gunning  

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk:  FIN-BH-20-01 
Betreft:  buitengebruikstelling vast activa   

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk:  FIN-VERZ-20-04 
Betreft:  Dienstenopdracht voor het aanstellen van een verzekeringsconsultant voor         diverse  
verzekeringen  voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.      Selectie  van  de  kandidaten. 

Dossierkenmerk:  FIN-VERZ-20-05 
Betreft:  Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een       verzekering arbeidsongevallen   en  
aanverwante risico’s voor    het provinciebestuur   van Vlaams-Brabant.   Selectie  van  de  kandidaten. 

Dossierkenmerk:  FIN-VERZ-20-06 
Betreft:  Dienstenopdracht voor het afsluiten van de hospitalisatieverzekering        voor het   provinciebestuur  
van Vlaams-Brabant. Selectie van de kandidaten.      

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk:  2019048_O_Bestelwagens_EVE_ERF 
Betreft:  Aankoop  van twee bestelwagens op CNG voor de dienst         Evenementen  en  de  dienst Erfgoed.   
Gunning. 
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Dossierkenmerk:  2020066_R_PBM's_FAC 
Betreft:  Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant       tot  de  lopende raamovereenkomst   
voor  de aankopen van    persoonlijke  beschermingsmiddelen  van  de  Vlaamse overheid   en lokale   
overheden, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse          Overheid  optreedt als   
opdrachtencentrale.  

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk:  P&O_AL2020_18 
Betreft:  Invulling van   de functie bestuurssecretaris    financiën (directie   financiën) 

Dossierkenmerk:  P&O_VE_2020_07 
Betreft:  Statutair  - contractueel aanstellen  

Dossierkenmerk:  P&O_AVL_2020_3 
Betreft:  aanpassingen personeelsbehoefteplan  

Dossierkenmerk:  P&O_KD_2020_34 
Betreft:  invulling van   een  functie van expert applicatie     en ontwikkelingen   (dienst  informatica) 

Dossierkenmerk:  P&O_KD_2020_35 
Betreft:  invulling van   een  functie van deskundige    payroll (dienst personeel    en  organisatie) 

Dossierkenmerk:  P&O_KD_2020_37 
Betreft:  voorstel voor   de invulling van een functie van bestuurssecretaris organisatieontwikkeling         
(directie ondersteuning)  

Dossierkenmerk:  P&O_KD_2020_38 
Betreft:  voorstel voor   de invulling van een functie van technisch assistent         tuinbouw-sierteelt (De   
Wijnpers) 

Dossierkenmerk:  P&O_KVDP2020_10 
Betreft:  wijziging vervangingsruimte van een personeelslid in De        Wijnpers  en invulling van een     functie  
van technisch   assistent in De Wijnpers     via  een verkorte selectie   
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Dossierkenmerk:  P&O_KVDP2020_17 
Betreft:  ontslag  op eigen   verzoek van een personeelslid     bij het   kabinet van de provinciegouverneur    

informatica 
Dossierkenmerk:  INF/SYS/netwerk_2020/gunning 
Betreft:  Raamovereenkomst voor netwerk infrastructuur     voor het   provinciebestuur -  plaatsing van de    
opdracht 

Dossierkenmerk:  INF/NOM-2020-00001-2 
Betreft:  de werkingssubsidie   van VERA  

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk:  DVT/EVE/2020/Dwars  door  het Hageland  
Betreft:  Dwars door het Hageland    

Dossierkenmerk:  DVT/EVE/2020/Gordelfestival 
Betreft:  Gordelfestival 2020  

Dossierkenmerk:  VLK/G-2020-00032-1 
Betreft:  Aanvraag verlenging looptijd    gesubsidieerde projecten   wegens corona  

Dossierkenmerk:  VLK/G-2020-00033-1 
Betreft:  Projecten  Taalstimulering juni 2020   

recreatie 
Dossierkenmerk:  2020/REC/AVP/onderbreking  concessie  strandwinkel  Halve Maan   Diest-18498 
Betreft:  Onderbreking  concessie strandwinkel   Halve Maan Diest   

Dossierkenmerk:  REC/VIN/LC/NIP fase 2/aangepaste    maatregelen-18238 
Betreft:  Aangepaste  maatregelentabel sanering   meer voor natuurinrichtingsproject    fase  2  Het  Vinne 
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erfgoed 
Dossierkenmerk:  ERF/BOE-2020-00026-1 
Betreft:  Toekenning subsidie   - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg    :  reinigen regenwaterafvoer,   
herstellen en   schilderen dakluiken  

Dossierkenmerk:  ERF/ED/20/18367 
Betreft:  Onderhoudssubsidie waardevol, niet-beschermd    - dossiers 2018: termijnverlenging    
verantwoording en intrekken subsidieaanvraag    

Dossierkenmerk:  ERF/NOM-2017-00004-4 
Betreft:  Nominatieve subsidie IOED De Merode      2017-2019 -  Verantwoording  werkingsjaar 2019   en  
aanvraag reservevorming  

Dossierkenmerk:  ERF/ED/20/18283 
Betreft:  Erkenning als   waardevol  _ 2  

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk:  RMT/WAT/H/A/1/20.0450  WERK Meeruitgave  
Betreft:  Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied    in de vallei van de Birrebeek       /  Grote  Heidebeek  - 
Meeruitgave ereloon studiebureau    SWBO 

Dossierkenmerk:  RMT/WAT/H/B/20.0446 WERK  
Betreft:  LIFE Belini,   goedkeuring bestek dienstenopdracht Hunderenveld     en  principieel  akkoord  
wijziging partnerschapsovereenkomst  

Dossierkenmerk:  RMT/WAT/W/02/2020/20.0442  WAT Raming   Grondige Ruiming  
Betreft:  Het voorwaardelijk   goedkeuren van de ramingsstaat     voor  de  geplande grondige   
ruimingswerken die de    watering De Mène in 2020 aan de onbevaarbare         waterloop van   2de  categorie  
Mene 2de   arm in   haar gebied zal    uitvoeren 

leefmilieu 
Dossierkenmerk:  LM/200702-Geïntegreerde  gebiedsgerichte  Projectwerking  (GGW) -  s.v.z.  
'Verkennend traject rond Brabantse Wouden'     
Betreft:  Geïntegreerde Gebiedsgerichte Projectwerking    (GGW)  –  Ter kennisgeving:   stand  van  zaken  
met betrekking tot    het ‘Verkennend traject rond Brabantse      Wouden’. 
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Dossierkenmerk:  LM/NOM-2019-00003-3 
Betreft:  vereffening  saldo  van een provinciale projectsubsidie aan      IGO voor   de  organisatie  van  de  
Intergemeentelijke Natuur-  en  Landschapsploegen  in het   arrondissement  Leuven  in 2019  

Dossierkenmerk:  LM/NOM-2019-00004-3 
Betreft:  Vereffening  saldo van de subsidies voor INL-ploegen       arrondissement Halle-Vilvoorde   2019. 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk:  PRJ-2016003 -  strategisch project Horizon+-DEP-01   
Betreft:  aanvraag verlening strategische    project Horizon+  

Dossierkenmerk:  PRJ2015006-Strategisch Project Zennevallei-Onderzoek bedrijvenzones   -
meerwerken F208  
Betreft:  meerwerken studieopdracht in functie van F208      

Dossierkenmerk:  RMT-RP-ORG-GGW-oproep strategische   projecten  2020-Walden 
Betreft:  Projectvoorstel Strategisch project Walden    

Dossierkenmerk:  RMT-RP-PRJ 2016002 -   SP Gete -   nieuwe  aanvraag  strategisch  project 2020  
Betreft:  Strategisch  project 'Getestreek' -   aanvraag strategisch project    2020 

Dossierkenmerk:  RMT-RP-PRJ-201507 -  Gunning warmtenetscreening Horizon+   
Betreft:  RMT-RP-PRJ-201507 -  Gunning warmtenetscreening   Horizon+ 

Dossierkenmerk:  RMT-RUBY-RUP-2020-00016-DEP-01 
Betreft:  Meise -  gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Molenkouter     herziening grafisch   plan'  - advies  
ontwerpplan 

Dossierkenmerk:  RMT-RUBY-RUP-2020-00017-DEP-01 
Betreft:  Ruimtelijke Uitvoeringsplan 'Spreeuwenhoek-Venne    bis'  te Mechelen   - start- en  procesnota 

mobiliteit 
Dossierkenmerk:  MOB/FSW-2020-00001-1 
Betreft:  subsidie:  de aanleg van de fietssnelweg      F212 langs de Spoorwegbaan-N9     in  Asse 
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Dossierkenmerk:  MOB/FSW-2020-00004-1 
Betreft:  de verlichting bij    de aanleg van de fietssnelweg F212       langs  de  Spoorwegbaan-N9  in  Asse 

Dossierkenmerk:  RMT-MOB-2020-00027-fietssnelwegen.be 
Betreft:  Goedkeuring bestek ontwikkeling fietssnelwegen.be incl      routeplanner 

Dossierkenmerk:  RMT-MOB-2020-00029 afsluiten   opdracht  'optimalisatie  kruisingen  F209 (Quick   
Wins)' 
Betreft:  Studieopdracht: Optimalisatie van    de fietssnelweg F209    (Quick  Wins): Aanpak   van kruisingen.  

Dossierkenmerk:  MOB/PSSO-2020-00002-2 
Betreft:  subsidie:  de herinrichting van de schoolroutes      en schoolomgeving   van  de  Gemeentelijke  
Basisschool in   Leefdaal (Bertem)  

gebouwen 
Dossierkenmerk:  RMT-GEB-CAP-DO-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft:  Onderhoud van de HVAC installaties in het PIVO        

Dossierkenmerk:  RMT-GEB-VBP-SP-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft:  Zonnepanelen patrimonium provinciebestuur -    principenota 

vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0140-AGP-DEP-01 
Betreft:  Herent-Aanvraag voor stedenbouwkundige    handelingen  voor de verbreding    van de bestaande    
brug over de provinciale waterloop      Molenbeek  2.112,  Leuvenstraat 47  

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0240-AEP-DEP-01 
Betreft:  Merchtem-Aanvraag  voor stedenbouwkundige handelingen voor     het  bouwen  van  een  
vrijstaande woning,   de  aanleg  van een zwemvijver en de oprichting       van  een tuinhuis,   Broekweg  zn 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0293-BEP-DEP-01 
Betreft:  Beersel-beroep tegen de weigering van 18 maart 2020, voor          het  verbouwen  van  een  
eengezinswoning, Alsembergsteenweg  
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk:  WON/SHM/RL-2019-00005-1 
Betreft:  Verlenging  indientermijn facturen renteloze renovatielening    

Dossierkenmerk:  WON/SHM/RL/G-2020-00001-1 
Betreft:  Toekenning en vereffening eerste schijf      renteloze leningen   voor sociale   
huisvestingsmaatschappijen -  eerste selectie 2020   

Dossierkenmerk:  MNS-WON-LWB-02-2019-VERANTWOORDING 
Betreft:  Besluit individuele verantwoording subsidie     LWB 2019 project    Lokaal woonbeleid   Noord-West  
Brabant 

Dossierkenmerk:  MNS-WON-LWB-9-2019-VERANTWOORDING 
Betreft:  Besluit individuele verantwoording subsidie     LWB 2019 project    Regionaal  Woonbeleid Noord- 
Pajottenland 

Dossierkenmerk:  WON/SHM/TGK/KPST-2017-00010-1 
Betreft:  Vereffening  saldo tegemoetkoming Providentia    - huisvestingsinitiatieven  door  sociale  
huisvestingsmaatschappijen 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND STE/TM/SR 2020-2021 
Betreft: Wijziging van het schoolreglement van de Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De 
Sterretjes te Tienen 

economie 
Dossierkenmerk:  ECO-19-1.2.1-18439 
Betreft:  POM Vlaams-Brabant -   Directiecomité en Raad    van Bestuur:   vervanging  van afgevaardigde   
van Boerenbond (lid met     raadgevende stem).  

Dossierkenmerk:  ECO/2.7.2.1/G-2020-00002-1 
Betreft:  subsidie handelskernversterking tweede ronde 2020     
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Dossierkenmerk:  ECO/3.3.2-2020-00008-1 
Betreft:  Subsidie -  Succes van circulaire economie: inclusieve      samenhorige  samenwerking 

Europa 
Dossierkenmerk:  EUR2020_12_samenwerkingsovereenkomst_Rhein-Neckar 
Betreft:  Evaluatie en voortzetting van de samenwerking met        de  regio  Rhein-Neckar 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk:  KEN/LAN/20200709_RingTV_KK 
Betreft:  Uitzendingen 'Kort en Goed'     op RingTV in    het kader   van  de  Zomer van de Korte     Keten 

Dossierkenmerk:  KEN/LAN/20200709_Verlenging_project_demerbakens 
Betreft:  Aanvraag van het Regionaal Landschap Noord-Hageland       voor  de  verlenging van het    project  
'Omgevingsaanleg en toegankelijkheid Demerbakens'.    

Dossierkenmerk:  LAN/NOM-2020-00006-1 
Betreft:  Nominatieve subsidie aan ILVO     in  het kader van het     VLAIO-project  'Goudsbloem,  een gouden   
kans'. 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk:  COM/Protocol/Medailles_Bloemenkrans/D200709 
Betreft:  Medailles  en bloemenkrans  

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk:  P&O_BA_2020_04 
Betreft:  overzicht indiensttredingen 2de kwartaal    

Dossierkenmerk:  P&O_BA_2020_09 
Betreft:  cumulatieaanvraag van een personeelslid van het proefcentrum        Pamel 
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Dossierkenmerk:  P&O_CV2020_25 
Betreft:  Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid       van  de  dienst vergunningen  

Dossierkenmerk:  P&O_IB2020_38 
Betreft:  wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid      van  de  juridische dienst  

Dossierkenmerk:  P&O_IB2020_39 
Betreft:  overzicht van de personeelsleden in disponibiliteit wegens ziekte -         kwartaal 2   van 2020  

Dossierkenmerk:  P&O_IB2020_40 
Betreft:  overzicht van personeelsleden in zwangerschaps-     en bevallingsrust   in  het tweede   kwartaal  
van 2020  

Dossierkenmerk:  P&O_WS_2020_14 
Betreft:  aanstelling  jobstudenten (n.a.v. invulling    extra  vacatures  en  afzeggingen) 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk:  ERF/BOE-2019-00033-VEREFFENING 
Betreft:  Vereffening  subsidie  - Standbeeld Servais Grote Markt     in Halle:   herstel  en  reinigen 

Dossierkenmerk:  ERF/DB/20/18529 
Betreft:  Bruikleen kunstwerk Walter Swennen    

Dossierkenmerk:  ERF/ED/20/18448 
Betreft:  gunning  onderhoudswerken monumentenploegen:   Breedhout (kerk)  

Dossierkenmerk:  ERF/HD/20/18504 
Betreft:  Overheidsopdracht voor 1 pagina (2/3 redactie,       1/3  advertentie)  in  1  editie van   een  Vlaams-
breed verspreide krant met 5 verschillende redactiestukken        voor de 5    provincies:  in het   kader  van  de  
Archeologiedagen tijdens het weekend     van 3   en 4 oktober 2020. Goedkeuring van het        mini-bestek,  de  
voorwaarden en wijze    van gunning.  
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk:  RMT/WAT/F/C/2/20.0481 OND Beperkte meeruitgave    
Betreft:  Onderhoudswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede         categorie in   het  
Dijlebekken – deel “Zuid” Bestek      nr.  2017/4 – goedkeuring    eindvereffening en vastlegging    van  
bijkomende middelen voor de overschrijding van de vermoedelijke         hoeveelheden 

Dossierkenmerk:  RMT/WAT/M/01/2020-0649-WAT 4454 MACHT   
Betreft:  omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN    NV  om  aan de onbevaarbare waterloop     Grote  
Motte nr. B3005 tussen het opgenomen punt 30 en 31 van de atlas              van  de  onbevaarbare  waterlopen  
van Rillaar,   inrichtingswerken uit   te voeren  

Dossierkenmerk:  RMT/WAT/M/36/2020-0651-WAT 4457 MACHT   
Betreft:  omgevingsvergunningsaanvraag van AGEMUS    om  aan  de  onbevaarbare  waterloop Beek   nr.  
2146 tussen de opgenomen punten 35 & 36 van de atlas            van de onbevaarbare waterlopen     van  
Heverlee, inrichtingswerken uit te voeren     

Dossierkenmerk:  RMT/WAT/M/56/2020-0685-WAT 4456 MACHT   
Betreft:  omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN    NV  om  aan de onbevaarbare waterloop     de  
Voer nr. 2.022 tussen de opgenomen       punten 9 & 10 van de       atlas  van  de  onbevaarbare  waterlopen  
van Vossem,   ter hoogte van voetweg nr. 23 inrichtingswerken uit         te  voeren 

Dossierkenmerk:  RMT/WAT/M/59/2020-0677-WAT 4455 MACHT   
Betreft:  Adviesvraag met geïntegreerde machtiging nopens      de  omgevingsvergunningsaanvraag  om  
aan de   onbevaarbare waterloop Britspoelbeek nr. 2.125/II      tussen  opgenomen  punten 1   en 2   van de   
atlas van de onbevaarbare waterlopen van Tremelo inrichtingswerken uit          te  voeren 

gebouwen 
Dossierkenmerk:  RMT-GEB-HUI-SP-19-01-GUNNING-DEP-02 
Betreft:  Noodzakelijke  meerkosten  aanleg  vloeistofdichte piste provinciedomein    Huizingen 

vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2019-0948-EVAL-DEP-01 
Betreft:  kennisgeving verslag   POVC  (provinciale omgevingsvergunnngscommissie) na GPBV     
(Geïntegreerde Preventie en    Bestrijding van Verontreiniging)    evaluatie van de inrichting voor      
grondreiniging  en biologische en fysicochemische waterzuiveringsinstallatie      Grimbergen 

Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2019-0982-OMZ-DEP-01 
Betreft:  Zoutleeuw-Mededeling met de vraag tot omzetting van de milieuvergunning van bepaalde            
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duur in een vergunning     van  onbepaalde  duur ingediend door Crabbé     Dakwerken,  Ossenwegstraat  
34A 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00077-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/B/G-2020-00078-1 
Betreft:  aanpassingspremies voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 

Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-30 
Betreft:  Weigering van de renovatielening    

Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-31 
Betreft:  Weigering van de renovatielening    

Dossierkenmerk:  MNS/WON/S.L.2020-32 
Betreft:  Weigering van de renovatielening    

Dossierkenmerk:  MNS/WON/SUPISO-2020-11 
Betreft:  premie voor   superisolerende beglazing 2020-11   

Dossierkenmerk:  MNSWON/B/G-2020-00082-1 
Betreft:  aanpassingspremie voor woningen van ouderen en       personen met   een  handicap 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/P/TM/20/ACP 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen:  afwezigheid  voor verminderde   
prestaties 
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Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/P/TM/20/HVD 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen:  tijdelijke  aanstelling 

Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/P/TM/20/KP 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen:  afwezigheid  voor verminderde   
prestaties 

Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/P/TM/20/NVC 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen:  afwezigheid  voor verminderde   
prestaties 

Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/P/TM/20/RG 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen:  afwezigheid  voor verminderde   
prestaties 

Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/P/TM/20/SM 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen:  afwezigheid  voor verminderde   
prestaties 

Dossierkenmerk:  KEN/OND  PISO/P/TM/20/SS2 
Betreft:  Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te       Tienen:  afwezigheid  voor verminderde   
prestatie 

Dossierkenmerk:  KEN/OND  WIJ/P/TM/20/MV 
Betreft:  De Wijnpers -   provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling     

Dossierkenmerk:  KEN/OND/P/ML/PISO/PS/ontslag 
Betreft:  PISO te Tienen : ontslag van een leraar        

economie 
Dossierkenmerk:  ECO/NOM-2018-5.3.1-00017-2 
Betreft:  Afrekening project 'Cargovil Plus' inzake het bevorderen        van  de  doorstroom  van  sociale naar   
reguliere economie.  
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land- en tuinbouw  
Dossierkenmerk:  KEN/LAN/20200310/kennisgeving_PMC 
Betreft:  Kennisgeving Provinciaal Management Comité OKW plattelandsprojecten oproep        2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0262-AEP-DEP-01 
Betreft:  Holsbeek-Aanvraag voor ingedeelde    inrichtingen en   activiteiten ingediend door    Gildan  bvba  
voor  het uitbreiden van de opslag van houtsnippers, Peerse 1A          / vergunnen.  

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk:  MNS/WON/G/SURE-2019-01-2 
Betreft:  Aligneren inkomensgrenzen subsidieretentie 2019     met  de  Vlaamse  energielening 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk:  RMT/WAT/M/65/2020-0521-WAT 4458 MACHT   
Betreft:  Machtigingsaanvraag om aan de onbevaarbare waterloop de Dormaalvliet         nr.  4.103/II  aan het   
opgenomen punt   3 van de atlas van de onbevaarbare        waterlopen van Halle-Booienhoven,    
inrichtingswerken uit   te  voeren 

vergunningen 
Dossierkenmerk:  RMT-VGN-2020-0170-BEP-DEP-02 
Betreft:  Kampenhout-beroep  tegen de vergunning    onder  voorwaarden van 03 februari     2020, verleend   
aan J-PROJECT voor het bouwen van 4        groothandelsruimtes,  het aanleggen van verharding     en een   
HS-cabine, Mechelsesteenweg 29 -    31 
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