
    

  

    

 
              

            

 
               

 
              

 

 
               

           

 
              

             

 
               

          

 
              
            

 

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 29 oktober 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0519-BGP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 25 mei 2020, voor het slopen van gebouwen 
en het bouwen van 6 appartementen met nijverheidsgebouw / exploitatie van buitenschrijnwerkbedrijf, 
Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0516-BGP-DEP-01 
Betreft: Bekkevoort-beroep tegen de weigering van 22 juni 2020, voor het bouwen van een garage, 
Halensebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0605-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 17 juli 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Korbeek-Losestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0531-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de vergunning van 15 juni 2020, verleend voor het verkavelen van een 
terrein in 19 loten en het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken, Broekstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0510-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 juni 2020, verleend voor het 
uitbreiden van de verkoopsruimte (buiten) na sloop van de bestaande woningen, Stwg. op Lebbeke 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0617-BEP-DEP-01 
Betreft: Londerzeel-beroep tegen de weigering van 27 juli 2020, voor het slopen van woningen -
oprichten van een meergezinswoning met 4 entiteiten en een carport, Linde 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0522-BGP-DEP-01 
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 juni 2020, verleend voor het 
wijzigen van de voorschriften voor de kroonlijsthoogte, de dakvorm en een complementaire 
bedrijvigheid, Bergveldweg 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0457-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 mei 2020, verleend voor 
het verbouwen en uitbreiden van de woning, Kruisstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0194-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten en wijziging van de natuurvegetatie inzake saneringen van het meer (aanleg poelen, een 
dijk en uitdrogingsbekkens), ontbossing en verplaatsen van een bestaande vogelkijkhut in het 
provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0269-AGPP-DEP-02 
Betreft: Aarschot-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten voor de bouw en uitbating van twee windturbines, Nieuwland zn 

ONDERSTEUNING 
informatica 
Dossierkenmerk: INF/VERA/Meerjarenplan 2020 – 2025/V2020 
Betreft: VERA: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en budget versie 2020 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/A/WOO/2020 101 
Betreft: Overheidsopdrachten - gebrekkige prijsherzieningsformule ingevolge daling materiaalindex -
standpunt deputatie 

Dossierkenmerk: JUR/V/ASSE/2019003/20200709 
Betreft: goedkeuring aankoop/verkoop belofte site Bomaco 

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 099 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0590-BGPP-DEP-02 
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FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: FIN-BB-20-10 
Betreft: Dienstenopdracht "consultancy voor adviesverlening in kader van financiële vraagstukken en 
eindcontrole afgesloten jaarrekening". Gunning. 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-ERE-2020-16 
Betreft: vraag om verslag over de stand van zaken betreffende de materiële organisatie en werking 
van de geloofsgemeenschap Al Ihsaan 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020013_R_multimerkentankkaarten_FAC/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen, CNG, elektriciteit via oplaadpunt, door 
middel van multimerkentankkaarten, voor de dienstvoertuigen en machines van het provinciebestuur 
van Vlaams-Brabant. Gunning. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_58 
Betreft: voorstel voor de invulling van de functie van bestuurssecretaris vergunningen (specialisme 
milieu) via een verkorte selectie 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_59 
Betreft: invulling van een functie van deskundige leefmilieu (dienst leefmilieu) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_28 
Betreft: invulling van de functie van technisch medewerker hoofdwachter via waarneming hogere 
functie en invulling van een functie van technisch assistent domeinwachter, provinciedomein 
Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_MC2020_25 
Betreft: invulling van een functie van deskundige coördinator leeshelden (directie vrije tijd – cel 
Vlaams Karakter) 
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Dossierkenmerk: P&O_CV2020_53 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een seizoenmedewerker in het provinciedomein Halve Maan 

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/DMK3-2018-00002-2 
Betreft: Terugvordering subsidie: Voorplein schoolomgeving als uithangbord voor klimaatneutraliteit 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2005004-SPEK Londerzeel-Eeckhout-dv 
Betreft: Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan 
Eeckhout' - definitieve vaststelling 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-MER-2020-00017-DEP-01 
Betreft: Machelen - openbaar onderzoek omgevingsvergunning project Broeklin inclusief project-MER 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00040-DEP-01 
Betreft: Advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kernversterking' te 
Lubbeek 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00041-DEP-01 
Betreft: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan : Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 van 
Lier tot Heist-op-den-Berg 

Dossierkenmerk: RP/NOM-2019-00012-1 
Betreft: Nominatieve subsidie in het kader van het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00008-1 
Betreft: subsidieaanvraag voor de aanleg van fietspaden langs de Hoogstraat (fase 2) in Zemst 

Dossierkenmerk: MOB/FS/W-00007-MOB/FS-2017-00001-4 
Betreft: nominatieve subsidie voor de verlichting op de jaagpaden in het kader van de aanleg van de 
fietssnelweg F1 tussen de Zemstbaan(grondgebied Mechelen) en de Heidestraat in Zemst 
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Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2020-00021-1 
Betreft: subsidie gemeente Bierbeek - de herinrichting van de schoolomgeving en prioritaire 
schoolroutes van VBS Kinderberg in Bierbeek 

Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2020-00022-1 
Betreft: subsidie VBS Kinderberg - de herinrichting van de schoolomgeving en prioritaire schoolroutes 
van VBS Kinderberg in Bierbeek 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00037 
Betreft: Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van de fietssnelweg F2 
Brussel-Gent (van station Sint-Martens-Bodegem tot station Ternat): gunning 

Dossierkenmerk: MOB/FS/W-00007-MOB/FS-2017-00001-3 
Betreft: afrekening subsidie - aanleg van de fietssnelweg F1 tussen de Zemstbaan (grondgebied 
Mechelen) en de Heidestraat in Zemst 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-DO-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: aanstelling veiligheidscoördinator voor alle instellingen - gunning 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0444-AGP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een 
eengezinswoning, Veeweidestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0456-AEP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor de verbouwing van een B&B 
tot huisvesting voor personen met een beperking, Ninoofsesteenweg 1 / vergunnen met voorwaarden 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0575-AEP-DEP-01 
Betreft: Linkebeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een 
poolhouse en het wijzigen van de gevels en de dakbedekking van de woning, Beukenstraat 120 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0618-BEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de weigering van 29 juni 2020, voor het verbouwen van een 
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eengezinswoning naar een meergezinswoning, Pepingensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0630-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 augustus 2020, verleend 
voor het kappen van 9 dennen, Halleweg 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/G/SURE-2017-3 
Betreft: Verantwoording en terugvordering 4 dossiers subsidieretentie proefproject Halle 

Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2019-00004-1 
Betreft: Vereffening saldo renteloze lening - Huisvestingsinitiatieven sociale 
huisvestingsmaatschappijen 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: OND/NOM/W-00011-OND/NOM-2020-00002-1 
Betreft: subisidie voor Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: behartigen van belangen provinciaal 
onderwijs 

economie 
Dossierkenmerk: ECO-20-1.2.1-19184 
Betreft: Vraag van de POM Vlaams-Brabant om onteigeningsmachtiging met betrekking tot de 
uitvoering van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Bijzonder Economisch Knooppunt 
Kampenhout-Sas - Amendement 

Dossierkenmerk: ECO-2020-1.3.1-19209 
Betreft: Ondertekening Regiopact Spitsregio Leuven annex gezamenlijke agenda. 

Dossierkenmerk: ECO/2020/3.6.5-19164 
Betreft: Indiening projectvoorstel in het kader van de ESF oproep 520 Circulair werkt! 
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land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00016-1 
Betreft: Subsidie : de provinciale cofinanciering voor Leaderprojecten 2020 

Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00017-1 
Betreft: Subsidie : de provinciale cofinanciering voor de OKW-projecten 2020 

Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00018-1 
Betreft: Subsidie: de provinciale cofinanciering voor Platteland+ projecten 2020 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/064 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.10.29 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020087_D_vrijgave_borgtocht_vuilnisbakken_Kessel-Lo 
Betreft: Voor het vrijgave van de borgtocht voor het leveren van vuilnisbakken voor het 
Provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: 2020088_D_vrijgave_borgtocht_inktpatronen_FAC 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van originele inktpatronen en toebehoren voor alle 
instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 

informatiebeleid 
Dossierkenmerk: IFB/2.02/aankoop_publicaties_2021-2024/goedkeuring 
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van niet-abonnementsgebonden bibliotheekmateriaal 
voor de dienst informatiebeleid. Goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_51 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid van de dienst toerisme 
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Dossierkenmerk: P&0_IB2020_52 
Betreft: overzicht personeelsleden in zwangerschaps- en bevallingsrust in kwartaal 3 van 2020 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_54 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst personeel en 
organisatie 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_52 
Betreft: overzicht personeelsleden in disponibiliteit wegens ziekte - kwartaal 3 van 2020 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_29 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van een personeelslid in het provinciedomein 
Huizingen 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/34/2020-1220-WAT 4467 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunning- en machtigingsaanvraag voor Peter Renson om aan de onbevaarbare 
waterloop van tweede categorie B4103 Beek Der Zeven Bronnen tussen de opgenomen punten 32 en 
33 van de atlas van de onbevaarbare waterlopen van Wezeren inrichtingswerken uit te voeren 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2019001-verkenning bijsturing masterplan CAT-site-gunning 
Betreft: Strategisch Project 'Reconversie Vilvoorde-Machelen' - Raamovereenkomst 'toekomstvisie 
reconversiegebied Vilvoorde-Machelen' - verkenning bijsturing masterplan CAT-site - Gunning 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAT-AR-17-02-BORG-DEP-02 
Betreft: Vrijgave 2e helft borg na definitieve oplevering Zolderse Dakprojecten 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-BA-17-01-BORG-DEP-02 
Betreft: Vrijgave tweede helft borg inkomzone éénmeilaan na definitieve oplevering Krinkels 
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vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0614-BEP-DEP-01 
Betreft: Bever-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 1 juli 2020 voor het bouwen van 
een eengezinswoning, gelegen Commijn 61 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00134-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00135-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-59 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-60 
Betreft: Weigering van de renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-61 
Betreft: Weigering van de renovatielening 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2020-Nota 7 
Betreft: Aanstelling docenten 

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

Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/KL 
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: afwezigheid voor 
verminderde prestaties 

Dossierkenmerk: KEN/OND/OR/STERRETJES/Koning Boudewijnstichting/selectie project 
Betreft: selectie project De Sterretjes door Koning Boudewijnstichting 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2017 089_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2013-
0525-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 135_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0346-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 100 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0925-BGP-DEP-02 

RUIMTE 
mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00040 
Betreft: Motie Vlaamse regering voor Brabantnet 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVDT_2020_01 
Betreft: Vraag van de vakbonden betreffende een vergoeding voor thuiswerken 
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