Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 15 oktober 2020

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0595-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 03 juli 2020, verleend voor het
verbouwen van een handelspand, het wijzigen van de functie van handel naar horeca en het plaatsen
van publiciteit, Bondgenotenlaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0541-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 03 juli 2020, voor het verbouwen van een
eengezinswoning, Willem de Croylaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0577-BEP-DEP-01
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning van 17 juli 2020, verleend voor het wijzigen van het reliëf
en inrichten van de tuin, Floralaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0578-BEP-DEP-01
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de weigering van 13 juli 2020, verleend voor het verbouwen van een
woning met handelsgelijkvloers naar een meergezinswoning met drie woonentiteiten,
Ninoofsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0492-BGP-DEP-01
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 08 juni 2020, verleend voor
het regulariseren van de verbouwing van de horecazaak op de gelijkvloerse verdieping tot een loungebar en het moderniseren van de conciërgewoning op de verdieping, Boechoutlaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0946-BGP-DEP-01
Betreft: Zaventem-beroep, tegen de vergunning van 24 september 2018, verleend voor het bouwen
van 2 driegevelwoningen, Leopold Nantierlaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0587-BEP-DEP-01
Betreft: Tremelo-beroep tegen de vergunning van 07 juli 2020, verleend voor het bouwen van een
deputatievergadering van 15 oktober 2020

vrijstaande eengezinswoning, Nobelstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0489-BGP-DEP-01
Betreft: Sint-Genesius-Rode-beroep tegen de weigering van 12 maart 2020, voor het regulariseren
van verhardingen en keermuren, Anemonenlaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0597-BEP-DEP-01
Betreft: Tervuren-beroep tegen de weigering van 13 juli 2020, voor het slopen van de bestaande en
het oprichten van een nieuwe ééngezinswoning, Mechelsestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0400-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 03 april 2020,
verleend voor het bouwen van een gemeenschapscentrum, Heidebergstraat

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/DB/20/19071
Betreft: Provincieraadvoorstel Oprichting Erfgoedstichting

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/VLAB/2020/Wijziging MJP 2020-2025
Betreft: Kredieten 2020 en 2021, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Vlabinvest apb (autonoom
provinciebedrijf)

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/huisstijl/logogebruik/samensterker
Betreft: Ongeoorloofd gebruik van provincielogo voor groepsaankoop groene stroom en gas door
Samen Sterker.

deputatievergadering van 15 oktober 2020

juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/A/JUR/2020 057
Betreft: schenking aan het Rode Kruis

Dossierkenmerk: JUR/A/JUR/2020 082
Betreft: schenking aan het Rode Kruis

Dossierkenmerk: JUR/A/JUR/2020 083
Betreft: schenking aan het Rode Kruis

Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2019006/20201002
Betreft: goedkeuring ontwerpakte verkoop garageboxen Binnenhof via BIDDIT

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020045_R_huur_materiaal_FAC/gunning
Betreft: Raamovereenkomst voor de huur van machines, gereedschappen en andere benodigdheden
voor de uitvoering van allerhande werkzaamheden, alsook de huur van materiaal voor evenementen,
voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning.

Dossierkenmerk: 2020049_R_papier_FAC/gunning
Betreft: Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het leveren van milieuvriendelijk papier voor alle
diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - gunning.

Dossierkenmerk: 2020072_R_materiaal_laadpunten_ALSB_FAC_PPK
Betreft: Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het leveren van materiaal voor het installeren
van laadpunten in het provinciehuis te Leuven en voor het installeren van een laagspanningsbord in
het proefcentrum Pamel te Roosdaal: - goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen; goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_45
Betreft: beëindiging tewerkstelling een personeelslid naar aanleiding van het einde van het mandaat
van gedeputeerde Swinnen
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Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_28
Betreft: invulling van een functie van deskundige Vlabinvest-Zorg (APB Vlabinvest).

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_54
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris provinciaal coördinator dierenwelzijn (directie
vrije tijd) via interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) en voorstel voor de invulling van de
functies van bestuurssecretaris wonen en deskundige wonen (dienst wonen)

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_56
Betreft: invulling van een functie van deskundige toerisme - regiomedewerker (expats) (dienst
toerisme)

Dossierkenmerk: P&O_KVM2020_08
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een medewerker bij de dienst ruimtelijke planning.

informatica
Dossierkenmerk: INF/SYS/Vernieuwing en modernisering e-werk infrastructuur
Betreft: Vernieuwing en modernisering e-Werk infrastructuur

Dossierkenmerk: INF/TEL/telefooncentrale_onderhoud
Betreft: Verlenging van het onderhoudscontract telefooncentrales provinciehuis en PIVO

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/18969
Betreft: Verlenging van de looptijd van het project 'Babbelaars' van de gemeente Zaventem

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/NOM-2020-00005-1
Betreft: Nominatieve subsidie IOED WinAr 2020 - toekenning en vereffening
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RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00012-1
Betreft: toekenning subsidies: de aanleg van een bufferbekken met aarden dam en grasbufferstrook te
Patriot in Herne

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/201007-Samenwerkingsovereenkomst IPKC
Betreft: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Interprovinciaal Kenniscentrum tussen provincie
en gemeenten

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-MER-2020-00009-DEP-01
Betreft: Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Limburg

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00032-DEP-01
Betreft: Advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bedrijvigheid Landen'
te Landen

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00035-DEP-01
Betreft: Regionaalstedelijk gebied Mechelen

mobiliteit
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00002-1
Betreft: principiële toekenning subsidie - de aanleg van fietspaden tussen de Koning Albertstraat en
Jozef Jansstraat (fase 1 tussen Molenkauter en Windmolenstraat) te Roosdaal

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0285-AGPP-DEP-01
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en voor
ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor het bouwen van overkapping aan een bestaande loods
voor afvalsortering en het uitbreiden van de inrichting, Tobie Swalusstraat 57

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0352-AGPP-DEP-01
Betreft: Zemst-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Agentschap voor
Natuur en Bos voor het inrichten van recreatieve infrastructuur in het gebied Dorent, Rekelstraat zn,
deputatievergadering van 15 oktober 2020

1980 Zemst en 1800 Vilvoorde

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0509-AEP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor het veranderen van de
inrichting door uitbreiding met de opslag van handgel en diverse aanpassingen, Brusselsesteenweg
100

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0590-BEP-DEP-01
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 22 juli 2020, voor de opsplitsing van een tweenaar een driegezinswoning, Kloosterstraat

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2020-00009-2
Betreft: Verantwoording en vereffening van een tweede schijf van een renteloze lening

KENNISECONOMIE
land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201015_vervanging_dak_Pamel
Betreft: Principenota vervanging asbesthoudend dak gebouw 20 in Provinciaal Plattelandscentrum
Peerenbosch voor 2040

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201015_Advies_TW_Platteland+_projecten
Betreft: Advies technische werkgroep plattelandsprojecten oproep Platteland Plus 2020

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D201015
Betreft: Medailles aan jubilarissen, eeuwelingen en verdienste
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FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/062
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (september 2020)

provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/061
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.10.15

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020080_D_transportwagen_VIN
Betreft: Overheidsopdracht voor de levering van een multifunctionele transportwagen voor het
provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw: - goedkeuring van de wijze en voorwaarden van gunnen; goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AL2020_D22
Betreft: contractwijziging

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_44
Betreft: bijkomende herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst facilitair
beheer

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_46
Betreft: Herziening geldelijke en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst
onderwijs

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: Hui_2020_nachtoefening federale politie - hondensteun-19108
Betreft: Provinciedomein Huizingen - nachtoefening federale politie - hondensteun
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RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/10/20.0690 WAT Natte Nest 2020, goedkeuring rekening en
begroting
Betreft: Watering de Natte Nest 2020, goedkeuring rekening en begroting

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0443-BEP-DEP-01
Betreft: Drogenbos-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 mei 2020 voor het
bouwen van een meergezinswoning (4 woongelegenheden), gelegen Marie Collartstraat 123

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0498-BGP-DEP-01
Betreft: Wemmel-beroep van tegen de vergunning onder voorwaarden van 11 juni 2020 voor het
bouwen van een handelsruimte met ondergrondse parking na afbraak, gelegen Steenweg op Brussel
160, 162 en 168

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/SON/S.L.2020-55
Betreft: Toekenning renovatieleningen

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00128-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00129-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00130-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-56
Betreft: Weigering renovatielening
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Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-57
Betreft: Weigering van een renovatielening

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D09 Aanstelling docenten
Betreft: Aanstelling docenten

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/SV
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: tijdelijke aanstelling

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

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/MJ
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: afwezigheid voor verminderde prestaties

Dossierkenmerk: KEN/S/ML/2020/hernieuwing mandaat Hoschet
Betreft: hernieuwing mandaat van Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant

economie
Dossierkenmerk: ECO/2020/2.6.2.1-19080
Betreft: Delegatie handtekening bevoegdheid omwille van praktische redenen voor het ESF project
kwalificerende trajecten voor werkenden.

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0415-BGPP-DEP-01
Betreft: Roosdaal-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 04 mei 2020, verleend voor
het regulariseren en exploiteren van een betoncentrale (24 maand), Nieuwe Kaai 20
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STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 065_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190764-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 096
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20180457-BEP-DEP-02

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_SH2020_13
Betreft: Invulling van een functie van bestuurssecretaris-planoloog.

Dossierkenmerk: P&O_NB2020_05
Betreft: Voorstel van provinciaal reglement betreffende het gebruik van uitzendarbeid binnen het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant - terugkoppeling vakbondsoverleg

deputatievergadering van 15 oktober 2020

