Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 8 oktober 2020

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0572-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 juli 2020, verleend voor het
bouwen van een tuinhuis, Willem Coosemansstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0568-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 03 juli 2020,voor het gebruik van een deel van de
voortuin van het onroerend goed als parkeerplaats, Naamsevest

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0490-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 juni 2020, verleend voor het
verbouwen van een eengezinswoning en het tijdelijk wijzigen van het aantal woongelegenheden,
Bogaardenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0564-BEP-DEP-01
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 06 juli 2020, verleend voor
het plaatsen van een hemelwatertank en aanleggen van verharding, Heideweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0557-BEP-DEP-01
Betreft: Wezembeek-Oppem-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 27 juli 2020, voor de
uitbreiding van een woning met wijziging van het aantal woongelegenheden, Ferdinand Kinnenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0025-BGP-DEP-02
Betreft: Dilbeek-beroep, tegen de weigering van 12 november 2018, voor het bouwen van een kleuteren lagere school, Hendrik Placestraat

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HUI-SP-19-03-GUNNING-DEP-01
Betreft: Revisie pompen openluchtzwembad provinciedomein Huizingen
deputatievergadering van 8 oktober 2020

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 046_cassatie
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2014-0367-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 051_cassatie
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State ons kenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0184-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 086
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200029-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 091
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200127-BEP-DEP-01

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ONTV-20-06
Betreft: definitieve afsluiting van de tekortrekening van de heer Marc Collier, provinciegriffier en
rekenplichtige voor de kasrekening van het provinciedomein Kessel-lo

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2019014_O_leasingwagens_FAC/gunning
Betreft: Keuze deputatiewagens. Gunning.

Dossierkenmerk: 2020028_O_broodjes_PIVO/gunning
Betreft: Raamovereenkomst voor de levering van verse belegde broodjes en de vrije dagelijkse
broodjesverkoop ter plaatse, verzorgd door de cateraar, voor het PIVO te Asse. Gunning.

Dossierkenmerk: 2020037_R_flightcases_UIT/gunning
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van flightcases en harde waterdichte koffers voor de
deputatievergadering van 8 oktober 2020

provinciale uitleenbalies te Leuven, Asse en Bekkevoort. Gunning.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_55
Betreft: Invulling van een functie van technisch assistent domeinwachter (provinciedomein Kessel-Lo)

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/18987
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst Monumentenwacht in Vlaanderen 2020-2025

Dossierkenmerk: ERF/ED/20/18990
Betreft: Erkenning als waardevol _ 3

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/B/20.0684 WERK Gunning Hunderenveld
Betreft: Dienstenopdracht Inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied en ecologische
inrichting van de Molenbeek en haar vallei thv Hunderenveld in Groot-Bijgaarden - Gunning

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/200928/samenwerkingsovereenkomst SP Erembald-Kravaal 2020-2023
Betreft: Het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst (2020-2023) voor het Strategisch
Project Landschap van Erembald tot Kravaalbos

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00033-DEP-01
Betreft: Advies over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bedrijvenzone Drie
Fonteinen'

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00034-DEP-01
Betreft: Advies over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Leidingstraat
Glabbeek-Halen'
deputatievergadering van 8 oktober 2020

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00037-DEP-01
Betreft: Advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Doornlaarstraat' te
Bonheiden

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00042-DEP-01
Betreft: Advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Recreatiezone Perk'
te Steenokkerzeel

Dossierkenmerk: RP/NOM-2020-00001-1
Betreft: toelage voor 2020 voor de Vereniging voor Ruimte en Planning

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0396-BGPP-DEP-01
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de weigering van 27 april 2020 voor het regulariseren van
betonnen rijplaten, het plaatsen van een opslagsilo, opslag en compostering van groenafval, het
mechanisch behandelen van hout tot houtsnippers en opslag van hout, Weg 9

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0556-AEP-DEP-01
Betreft: Linkebeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het aanleggen van een
parking, Beukenstraat 120

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/oninbaarverklaring dossier 155.791
Betreft: Terugvordering van het openstaand saldo via het waarborgfonds Ethias.

Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2019-00002-2
Betreft: Vereffening saldo renteloze lening Providentia - Huisvestingsinitiatieven sociale
huisvestingsmaatschappijen

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2016-00017-2
Betreft: Saldo subsidie voor het itvoeren van een studie met het oog op het herinrichten van het
deputatievergadering van 8 oktober 2020

marktplein, dit in het kader van de Implementatie van het opgemaakte strategisch-commercieel plan

Europa
Dossierkenmerk: EUR2020_20_Europe Direct-Informatiecentra 2021-2025 België, indiening
Vlaams-Brabant
Betreft: Europe Direct-Informatiecentra 2021-2025 België, indiening Vlaams-Brabant

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00015-1
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan het Steunpunt Groene Zorg

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/magazine/2020/golf4/druk/gunning
Betreft: Overheidsopdracht voor het drukken van het najaarsmagazine MAG.Vlaams-Brabant in 2020
(golf 4). Gunning.

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2020-04
Betreft: advies begrotingswijziging 2020 van de bisschoppelijke Russisch-orthodoxe kerkfabriek SintNikolaas te Elsene

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/058
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.10.08

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/059
Betreft: verantwoordelijke voor de kasverrichtingen in het provinciedomein ‘Halve Maan’ in Diest

Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/060
Betreft: verantwoordelijke voor de kasverrichtingen in het provinciedomein in Huizingen

deputatievergadering van 8 oktober 2020

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020075_R_enveloppen_FAC
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van enveloppen voor alle instellingen en diensten van het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van de voorwaarden en de wijze van gunnen; goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_KVM2020_07
Betreft: Vermoedelijke genezingsdatum na arbeidsongeval

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/A/2/20.0599 OND Vrijgave borg
Betreft: Vrijgave borg voor de onderhoudswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede
categorie in het Denderbekken 2019-2020 - bestek nr. 2019/1

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/05/2020-1095-1100-WAT 4463 MACHT
Betreft: omgevingsvergunningsaanvragen van NOOTR Ontwikkelingsmaatschappij, Mermans Real
Estate Consultancy Services en Krossroads om aan de onbevaarbare waterloop Raambeek
(Vrouwvliet) nr. 2.006 tussen de opgenomen punten 1 en 2 van de atlas van de onbevaarbare
waterlopen van Begijnendijk inrichtingswerken uit te voeren

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/05/2020-1096-WAT 4463 MACHT
Betreft: omgevingsvergunningsaanvragen van NOOTR Ontwikkelingsmaatschappij, Mermans Real
Estate Consultancy Services en Krossroads om aan de onbevaarbare waterloop Raambeek
(Vrouwvliet) nr. 2.006 tussen de opgenomen punten 1 en 2 van de atlas van de onbevaarbare
waterlopen van Begijnendijk inrichtingswerken uit te voeren

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/05/2020-1097-1098-WAT 4463 MACHT
Betreft: omgevingsvergunningsaanvragen van NOOTR Ontwikkelingsmaatschappij, Mermans Real
Estate Consultancy Services en Krossroads om aan de onbevaarbare waterloop Raambeek
(Vrouwvliet) nr. 2.006 tussen de opgenomen punten 1 en 2 van de atlas van de onbevaarbare
waterlopen van Begijnendijk inrichtingswerken uit te voeren

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0439-AGPP-DEP-01
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag voor het bouwen van een bijkomende zeugenstal en het aanleggen van
deputatievergadering van 8 oktober 2020

een luchtkanaal en het hervergunnen en veranderen van het bestaande varkensbedrijf, Houtstraat 14

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00126-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00127-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-54
Betreft: Toekenning van de renovatielening

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-13
Betreft: premie superisolerende beglazing 2020-13

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2020-Nota 6
Betreft: Aanstelling docent

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/BES/2020/JVH/10-aanstelling docent HR
Betreft: Aanstelling docent Human Resources

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 093
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB2005038

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 095
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20191049-BGPP-DEP-01

deputatievergadering van 8 oktober 2020

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 094
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20170469-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 090
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20191110-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 092
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200076-BGP-DEP-01

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_50
Betreft: Aanstelling van een nieuwe medewerker bij het kabinet van gedeputeerde Ann Schevenels

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_23
Betreft: aanstelling van een nieuwe kabinetsmedewerker, kabinet gedeputeerde Monique SWINNEN

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/20.0721 BELEID Blue Deal
Betreft: Vraag vanuit de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid om kandidaturen in te dienen om
als trekker te fungeren voor één van de 6 subprogramma’s van de Blue Deal van de Vlaamse regering

deputatievergadering van 8 oktober 2020

