
    

  

    

 
             

        

 
              

   

 
            

         

 
            

           

 
             

       

 
               

 
              

 

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 27 augustus 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0407-BEP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 11 mei 2020, verleend voor 
het plaatsen van een speeltuin (bij een handelszaak), Tiendeschuurstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0397-BEP-DEP-01 
Betreft: Bierbeek-beroep tegen de vergunning van 27 april 2020, verleend voor de regularisatie van 
een houten terras, Bevekomsestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0346-BGP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 30 maart 2020, verleend 
voor een regularisatie voor het plaatsen van een fietsenberging, Kwaenijkstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0411-BEP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 11 mei 2020, verleend 
voor het plaatsen van een omheining en nivelleren van het terrein, Kallebeekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0395-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 maart 2020, verleend voor 
het verbouwen en uitbreiden van een woning, Esdoornenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0332-BGP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep van tegen de weigering van 17 maart 2020, voor het verkavelen van gronden, 
Kruisstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0333-BGP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 17 maart 2020, voor het verkavelen van gronden, 
Kleine Bollostraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0345-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de weigering van 31 maart 2020, voor het verkavelen in 1 lot, 
Zoutleeuwstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0392-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 april 2020, verleend voor 
het verbouwen van een eengezinswoning, Dreef 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0383-BEP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 28 april 2020, voor de regularisatie van de aanleg 
van een hockeyveld, Hertenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0402-BEP-DEP-01 
Betreft: Linkebeek-beroep tegen de weigering van 26 maart 2020, voor het bouwen van twee 
woningen - lot 5 en 6, Brouwerijstraat 

ONDERSTEUNING 
directeur - ondersteuning 
Dossierkenmerk: OST-BBC-KS-Opvolgingsrapportering 2020 
Betreft: Opvolgingsrapportering eerste jaarhelft 2020 

facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020028_O_broodjes_PIVO/bestek 
Betreft: Raamovereenkomst voor de levering van verse belegde broodjes en de vrije dagelijkse 
broodjesverkoop ter plaatse, verzorgd door de cateraar, voor het Provinciaal Instituut voor Vorming en 
Opleiding te Asse. Goedkeuring bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven leveranciers. 

Dossierkenmerk: 2020063_R_drukwerken_FAC 
Betreft: Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het leveren van milieuvriendelijk drukwerk voor 
alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van het bestek en de 
voorwaarden en de wijze van gunnen. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_23 
Betreft: Invulling van een functie van technisch assistent fruitteelt De Wijnpers 
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Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_20 
Betreft: uitbreiding tewerkstelling van een personeelslid bij de dienst toerisme 

Dossierkenmerk: P&O_NB2020_3 
Betreft: Voorstel tot aanpassing van het provinciaal reglement betreffende de tegemoetkoming door 
de commissie sociale dienst in de medische kosten ten gunste van de personeelsleden en 
gepensioneerden van de provincie Vlaams-Brabant 

Dossierkenmerk: P&O_VE_2020_08 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan directie vrije tijd en voorstel invulling 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_32 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een medewerker bij de dienst erfgoed 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_19 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid bij de brandweerschool van het Provinciaal 
Instituut voor Vorming en Opleiding 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/GIS/Waterloopbeheer/Gunning 
Betreft: Gunning opdracht voor het ontwikkelen en bedrijfsklaar installeren van geïntegreerde 
toepassingen voor het ramen, gunnen en opvolgen van werken m.b.t. waterloopbeheer. 

Dossierkenmerk: INF/TEL/Mobile2019 - Verhoging bestelbon 
Betreft: Verhoging van de eerder goedgekeurde bestelbon inzake mobiele telefonie omwille van de 
toegenomen kosten door corona - Afname binnen raamcontract 

Dossierkenmerk: INF/TEL/internet2020/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst internet toegang en dataverbindingen via glasvezel voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant - gunning 

Dossierkenmerk: NIF/TEL/mobile2020/policy_v2 
Betreft: Richtlijnen voor het gebruik van mobiele telecommunicatie Provincie Vlaams-Brabant (versie 
2020.2) 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/18233/toekenningsbeslissing 
Betreft: Toekenning subsidie projectoproep Lezen op School 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/E/4/2020/20.0545 OND grondige ruiming 2020 
Betreft: Grondige ruiming van onbevaarbare waterlopen van tweede categorie in het Demerbekken 
2020: goedkeuring opdrachtdocumenten bestek 2020/6 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/DMK2-2017-00001-1 
Betreft: terugvordering klimaatproject 'ECO kapel' 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-SP REGIONET-SWO stad Leuven 
Betreft: Regionet Leuven - Samenwerkingsovereenkomst en toelagebelofte door stad Leuven 2020-
2022 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-PLA-2020-00002-DEP-01 
Betreft: Gewestelijk Planologisch Attest Mercedes-Benz te Wemmel 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00021-DEP-01 
Betreft: Ruimtelijk uitvoeringsplan Zemst Pater Van Beverweg 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00031-DEP-01 
Betreft: Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Omgeving Katspoel Bierbeek' 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-AR-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: herinrichting bibliotheek en tekenkamer in het provinciehuis 
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Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-DO-20-02-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Onderhoudscontract openluchtzwembaden Provinciedomeinen Halve Maan Diest en 
Huizingen 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0120-AGPP-DEP-01 
Betreft: Bekkevoort-Aanvraag voor het bouwen van een nieuwe melkveestal, het aanleggen van 
bijhorende erfverhardingen en de aanpassing van de vergunning voor ingedeelde inrichtingen, 
gelegen Wijndriesstraat 6 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0268-BGPP-DEP-01 
Betreft: Geetbets-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 18 maart 2020 voor de regularisatie 
van een landbouwbedrijf, gelegen Verdaelstraat 155 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0278-BGPP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 maart 2020, verleend aan 
Hersteloord - rust- en verzorgingstehuis Mater Dei voor bouwen van een nieuw woonzorgcentrum + 
slopen van het bestaande woonzorgcentrum en alle bijgebouwen, gelegen Molenhofstraat 31 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0340-BGP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 01 april 2020, verleend voor het 
verbouwen van een café met woonst naar feestzaal met woonst, Molenveld 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0405-AEP-DEP-01 
Betreft: Drogenbos-Aanvraag ingediend door Resolve voor het slopen van gebouwen en oprichten 
van bedrijfsverzamelgebouwen, gelegen Groot-Bijgaardenstraat 126 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0436-AEP-DEP-01 
Betreft: Halle-Aanvraag ingediend door Barry Callebaut Manufacturing Halle voor het plaatsen van 4 
nieuwe ramen en een vluchttrap, gelegen Brusselsesteenweg 450 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/BK/CVO VOLT HUUR 2019-2020 
Betreft: Centrum Volwassen Onderwijs VOLT HUUR SCHOOLJAAR 2019-2020 
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Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_16_EuropeanDigitalInnovationHubHealth 
Betreft: Ondertekenen verklaring deelname European Digital Innovation Hub Health 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/Pamel_intentie_plattelandplus 
Betreft: Intentieverklaring Proefcentrum Pamel als copromotor in Platteland Plus project WaterWijs 

Dossierkenmerk: KEN/LAN/Pamel_inv1 
Betreft: Principenota investeringen Proefcentrum Pamel klimaatneutraal 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D200827 
Betreft: Medailles jubilarissen, eeuwelingen, verdienste 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_11 
Betreft: cumulaanvraag 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_37 
Betreft: arbeidsongeval 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_39 
Betreft: arbeidsongeval 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_44 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid bij de dienst waterlopen 
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VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: HUI_ Schoolsportdagen schooljaar 2020-2021 i.s.m. Moev-18737 
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Schoolsportdagen schooljaar 2020-2021 i.s.m. Moev 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/11/20/0519 WAT Oude Dender 2020, goedkeuring belasting, 
rekening, begroting en belastingrol 
Betreft: Watering De Oude Dender 2020, goedkeuring belasting, rekening, begroting en belastingrol 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0414-MLD-DEP-01 
Betreft: Beersel-Melding ingediend door Etablissementen Franz Colruyt voor de gehele overdracht 
van de milieuvergunning van Eoly nv naar Etn. Fr. Colruyt, gelegen Albert Denystraat 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00106-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00109-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00110-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-42 
Betreft: Weigering provinciale renovatieleningen. 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-43 
Betreft: Toekenning van een provinciale renovatielening. 
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Dossierkenmerk: WON/B/G-2020-00097-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0313-BGP-DEP-01 
Betreft: Wezembeek-Oppem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 maart 2020, 
verleend voor het uitbreiden van een eengezinswoning (met afwijking op de 
verkavelingsvoorschriften), Pachthofdreef 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 003_e.a._cassatieberoepen 
Betreft: cassatieberoepen bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2013-0539-DEP-02 
e.a. 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 151_cassatie 
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2015-0289-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 076 
Betreft: dagvaarding vrederechter kanton Meise 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 073_schorsingsarrest_RvVb 
Betreft: schorsingsarrest UDN Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0253-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 077 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0022-BGP-DEP-01 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: OND/2020/JB/start schooljaar 2020-2021 
Betreft: start schooljaar 2020-2021 provinciale scholen 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_45 
Betreft: stopzetting tewerkstelling van een personeelslid bij het kabinet van provinciegouverneur 
Lodewijk De Witte 
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