
    

  

    

 
                

 

 
            

                
   

 
              

           

 
             

       

 
             

             

 
               

 
              

           

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 26 november 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0711-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep tegen de weigering van 18 augustus 2020, voor de sloop en nieuwbouw van 2 
appartementen, Minderbroedersstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0594-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 10 juli 2020, 
verleend voor het wijzigen van de functie en het verbouwen van een garage naar horeca, wonen, 
kleinhandel en kantoren, Geldenaaksebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0580-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 juli 2020, verleend voor het 
slopen en nieuw bouwen van sociale meergezinswoningen met buurtcentrum en fietsenstalling, 
Schorenshof 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0525-BGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 juni 2020, verleend voor 
het bouwen van een dansschool in recreatiegebied, Vakenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0527-BEP-DEP-02 
Betreft: Rotselaar-beroep van tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 juni 2020, verleend 
voor de aanleg van parkeerplaatsen op een perceel horende bij het openbaar domein, Vakenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0622-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de weigering van 17 juli 2020, voor de renovatie van een woning, 
Keerstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0589-BGP-DEP-01 
Betreft: Bierbeek-beroep tegen de weigering van 06 juli 2020, voor de afbraak van bestaande 
bebouwingen, het bouwen van 2 handelsruimten, een parkeergarage en 9 wooneenheden, 
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Dorpsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0586-BGP-DEP-01 
Betreft: Linter-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 06 juli 2020, verleend voor de 
uitbreiding van een bestaand garagebedrijf, Sint-Truidensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0596-BGP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 juli 2020, verleend voor een 
bijstelling van verkaveling op lot 2, Koningsweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-1068-BGP-DEP-02 
Betreft: Drogenbos-beroep tegen de weigering van 08 oktober 2018, voor het bouwen van een 
meergezinswoning (5 woongelegenheden), Langestraat 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO-1.1.0_2020-19190 
Betreft: Tussentijdse stand van zaken inzake de uittreding uit de intercommunales. 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/MOBI/2017025/20201028 
Betreft: lichten van de belofte project "Fietssnelweg F 24 Leuven-Tienen - deel 4 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 103 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2020-0434-BEP-BS-
01 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Dossierkenmerk: IDPB/2011/WD/Aanstelling vertrouwenspersonen 
Betreft: Aanstelling van vertrouwenspersonen 
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FINANCIEN 
directeur - financien 
Dossierkenmerk: FIN-DIR-20-02 
Betreft: Auditrapport Geldmiddelen 

Dossierkenmerk: FIN-DIR-20-03 
Betreft: Organisatiebeheersing: kader voor leningen en beleggingen 

provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-VERZ-20-09 
Betreft: Dienstenopdracht voor het aanstellen van een verzekeringsconsultant voor diverse 
verzekeringen voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning. 

Dossierkenmerk: FIN-VERZ-20-10 
Betreft: Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een verzekering arbeidsongevallen en 
aanverwante risico’s voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning. 

Dossierkenmerk: FIN-VERZ-20-11 
Betreft: Dienstenopdracht voor het afsluiten van de hospitalisatieverzekering voor het provinciebestuur 
van Vlaams-Brabant. Gunning. 

Dossierkenmerk: FIN-VERZ-20-12 
Betreft: Dienstenopdracht voor het onderschrijven van een verzekering gezondheidszorgen voor de 
leden van de deputatie, de gewezen leden van de deputatie en hun gezinsleden. Gunning. 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020063_R_drukwerken_FAC/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het leveren van milieuvriendelijk drukwerk voor 
alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - gunning. 

Dossierkenmerk: 2020062_R_bewaking_FAC/selectie 
Betreft: Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten voor 
het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: selectie van de kandidaten. 

deputatievergadering van 26 november 2020 



    

  
 

            

 
            
 

 
         

 
         

 
     

 
         

 
          

 
           

   
            

    

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_32 
Betreft: invulling van een functie van deskundige communicatiebeheer web bij de dienst communicatie 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_33 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris internationale samenwerking 
(dienst economie). 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_34 
Betreft: invulling van twee functies van bestuurssecretaris streekbeleid (dienst economie) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_66 
Betreft: samenstellen reserve voor de functie van bestuurssecretaris griffie (griffiedienst) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_31 
Betreft: samenstelling kabinet gedeputeerde Gunther COPPENS 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2020_29 
Betreft: invulling van de functie van bestuurssecretaris energiebeheerder (dienst gebouwen) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_32 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid in het PISO 

Dossierkenmerk: P&O_KVM2020_11 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een medewerker bij de dienst Europa 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/GIS/Onderhoudscontract Geocomponent Documentum 
Betreft: Afsluiten van een onderhoudscontract voor de in 2019 ontwikkelde geocomponent binnen 
Documentum - afname binnen raamcontract 
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VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: VLK/G-2020-00052-1 
Betreft: projecten taalstimulering Nederlands - November 2020 

Dossierkenmerk: VT/NOM-2020-00011-1 
Betreft: Nominatieve subsidie aan vzw 't Smiske voor 'taalstimulering via kinderliedjes in basisscholen' 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/NOM-2020-00006-1 
Betreft: Jaarlijkse partnerbijdrage vzw Felix De Boeck 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00026-1 
Betreft: subsidies voor de aanleg van een houthakseldam aan de Driebek te Tienen 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/DMK2/G-2020-00006-1 
Betreft: Vereffening 2-jarige duurzame milieu- en klimaatprojecten_deel 2 (T2018) 

Dossierkenmerk: LM/NH-2020-00002-1 
Betreft: Noodhulp: Supertyfoon Goni in de Filipijnen 

Dossierkenmerk: LM/NOS/G-2020-00003-1 
Betreft: subsidie -Natuur op school najaar 2020 

Dossierkenmerk: LM/DMK2/G-2020-00005-1 
Betreft: Vereffening 2-jarige duurzame milieu- en klimaatprojecten_deel 1 (T2018) 

Dossierkenmerk: LM/GNOP/G-2019-00001-2 
Betreft: gemeentelijke natuurprojecten 2019-2020 - vereffening subsidie 
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Dossierkenmerk: LM/NOM-2019-00002-2 
Betreft: de samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en Voka - Kamer van Koophandel 
Vlaams-Brabant voor de uitvoering van het project miK, milieu-infopunt voor de kmo 

Dossierkenmerk: LM/NOS/G-2019-00001-2 
Betreft: Afrekening Natuur op School voorjaar 2019 - subsidie 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-201507 - Gunning en samenwerkingsovereenkomst fase 2 
warmtenetscreening BUDA - cluster Broeksite 
Betreft: Hernieuwbare energie - warmtenetscreening bedrijvenzone Buda - Gunning opdracht 
verkennende screening warmtenet fase 2 en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de 
kansrijke cluster Broeksite 

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-201507- Kennisname tussentijds rapport oriënterende 
warmtenetscreening BUDA 
Betreft: Kennisname van de tussentijdse resultaten van de oriënterende warmtenetscreening voor 
BUDA 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00046-DEP-01 
Betreft: Advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'De Molens-herziening' 
te Vilvoorde 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00047-DEP-01 
Betreft: Advies over de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Nanove 
(volledige herziening)' te Opwijk 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00003-2 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden in de Kerselaarstraat in Hoegaarden (fietspad D3 RVK 
Willebringen) 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00021-2 
Betreft: vastlegging en uitbetaling eerste schijf subsidie voor de aanleg van fietspaden in een deel van 
de Bodegemstraat en de Ternatstraat in Dilbeek 
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Dossierkenmerk: MOB/BRF-2019-00005-2 
Betreft: subsidie - de aanleg van een recreatieve fietsverbinding langs de Kumtichsesteenweg in 
Hoegaarden (fietspad B1 RVK Willebringen) 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00003-2 
Betreft: de aanleg van fietsinfrastructuur langs de Dreefstraat in Huldenberg 

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00008-2 
Betreft: uitbetaling saldo - aanleg fietspaden langs de Hoogstraat (fase 2) in Zemst 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-BA-20-01-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: plaatsing draadafsluiting voor afsluiten zwembad Halve Maan Diest 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-overheidsopdrachten prijsherzieningsformule 
Betreft: prijsherzieningsformule ingevolge daling materiaalindex 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0439-AGPP-DEP-02 
Betreft: Zoutleeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten en voor wijziging van de natuurvegetatie ingediend voor het bouwen van een bijkomende 
zeugenstal en het aanleggen van een luchtkanaal en het hervergunnen en veranderen van het 
bestaande varkensbedrijf, Houtstraat 14 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0481-AGPP-DEP-01 
Betreft: Machelen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten voor het bouwen van een CNG-installatie bij een bestaand tankstation, Grensstraat 10 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0484-AGP-DEP-01 
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van 
een brug over de Zwarte beek, Ernest Claesstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0505-AGP-DEP-01 
Betreft: Beersel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Beersel voor het bouwen van een bufferbekken met de bijhorende 
rioleringswerken en bemaling, Gemeenveldstraat zn 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0520-AGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen door Provincie Vlaams-
Brabant voor het bouwen van 9 grote klassen voor de tuinbouwafdeling van Campus De Wijnpers, 
Mechelsevest 72 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0650-AEP-DEP-01 
Betreft: Steenokkerzeel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een 
publiciteitspaneel op het bestaande bedrijfsgebouw, Vliegveld 742 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0715-AEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Bebat voor de wederopbouw na brand en het veranderen van het 
sorteercentrum, Walstraat 5 

MENS 
PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2020-CVDS-opleidingsaanbod 2021 
Betreft: Opleidingsaanbod bestuursschool 2021: goedkeuring principes en opleidingen 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: Continuering licentieovereenkomst Locatus 
Betreft: Verlenging van de interprovinciale licentieovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de 
andere provincies, waaronder Vlaams-Brabant met Locatus 

Dossierkenmerk: ECO - 20 - 9.1. - Life-on-Chip 3.0. - Inschrijvingsgeld 
Betreft: Bepalen van het inschrijvingsgeld voor de deelnemers van Life-on-Chip 3.0. 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1/G-2020-00003-1 
Betreft: Subsidies versterking handelskernen derde ronde 2020 

Dossierkenmerk: ECO/2020/2.6.2.1-19266 
Betreft: Handtekenen partnerschapsovereenkomst voor het ESF project 472 'Kwalificerende trajecten 
voor werkenden: zorgkundige/verzorgende' 
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Dossierkenmerk: ECO/3.3.1/G-2020-00003-1 
Betreft: subsidie werkpost AMA 1e jaarhelft 2020 

Europa 
Dossierkenmerk: EUR2020_21_MoU_projectvoorstel_GroeneLuchthaven 
Betreft: Deelname aan een consortium met Brussels Airport Company voor de voorbereiding van een 
projectvoorstel voor de Horizon 2020-oproep rond groene luchthavens 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201126_Project_Straffe_gemeenten 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst met de vzw Streekproducten rond het project 'Straffe 
Gemeenten met Smaak' 

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201126_praktijkonderzoeksproject_CCBT 
Betreft: Praktijkonderzoeksproject 'Biologisch opkweken van verschillende kleinfruit types' door het 
Proefcentrum Pamel. 

Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00019-1 
Betreft: investeringssubsidie aan het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant 

Dossierkenmerk: LAN/NOM-2020-00020-1 
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan de Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant 

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201116 
Betreft: Kennisgeving beslissing BPMC Platteland Plus projecten 2020 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/bel/20/071 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaar 2017 
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Dossierkenmerk: Fin/ontv/20/070 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2020.11.26 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020080_D_transportwagen_VIN/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van een multifunctionele transportwagen voor het 
provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw: - gunning. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2020_57 
Betreft: herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_58 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst economie 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_60 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst informatiebeleid 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_61 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst 
toerisme 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_62 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst waterlopen 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/WEB/Raamcontract WCM 2018/licenties en support 
Betreft: Bijkomende licenties- en supportkosten voor de bestuurlijk website - afname binnen 
raamcontract 
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VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00016-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Pastorie Roosbeek: herstel daken (fase 2) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/06/bestek2017-2018/20.0817 EROSIE Vrijgave eerste helft borg 
Betreft: Vrijgave eerste helft borgstelling voor de gunning van de erosiebestrijding op verschillende 
locaties in de provincie Vlaams-Brabant arrondissement Leuven 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/3/2015/20.0800 OND Vrijgave borg 
Betreft: Vrijgave borg voor de onderhoudswerken 2015 in het Netebekken en Raambeek 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/3/2016/20.0801 OND Vrijgave borg 
Betreft: Vrijgave borg voor de onderhoudswerken 2016 in het Netebekken en Raambeek 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/06/20.0789 WAT Grote Gete 2019: eindafrekening 
Betreft: Watering van de Grote Gete 2019: eindafrekening 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/08b/20.0775 WAT Acht Beken 2019 afrekening 
Betreft: Watering van de Acht Beken 2019 afrekening 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2019-00014-1 
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-overdracht leidend ambtenaar 
Betreft: overdracht leidend ambtenaar voor de dienstenopdracht voor 3 projecten 
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vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0555-MLD-DEP-01 
Betreft: Gooik-Melding voor de gehele overdracht van de rundveehouderij, Langestraat 75 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0585-MLD-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Melding voor de gehele overdracht van de vergunning, Tobie Swalusstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0706-MLD-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-Melding voor de stopzetting van de ingedeelde activiteiten van de 
betoncentrale met breekwerf, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0729-MLD-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-Melding inzake de volledige overdracht van de vergunningen voor de 
mortelcentrale, Oostvaartdijk 10 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0798-MLD-DEP-01 
Betreft: Steenokkerzeel-Aanvraag inzake de gehele overdracht van de vergunning voor de 
behandeling van goederen afkomstig van of bestemd voor het luchttransport, Vliegveld 742 - 743 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00150-2 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00155-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00156-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L./G.D.W.-15 
Betreft: Inschakeling gerechtsdeurwaarder 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-64 
Betreft: Toekenning van een renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-65 
Betreft: Opheffing van de hypothecaire inschrijvingen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2020-14 
Betreft: premie superisolerende beglazing 2020-14 

Dossierkenmerk: WON/B/G-2020-00151-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2020-Nota 10 
Betreft: aanstelling docent 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO 20 - 9.1. - Gunning overheidsopdracht opnamestudio Life-on-Chip 3.0. 
Betreft: Gunning overheidsopdracht opnamestudio Life-on-Chip 3.0. 

RUIMTE 
ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-PLA-2020-00005-DEP-01 
Betreft: Steenokkerzeel - aanvraag tot planologisch attest 'City Cars' 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0482-BGPP-DEP-01 
Betreft: Steenokkerzeel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 15 juni 2020, verleend 
voor de sloop van bestaande bebouwing, het rooien van bomen voor de aanleg van een tijdelijke 
parking, de bouw van een ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis, de bouw van een 
ondergrondse parking en de buitenaanleg, Vanheylenstraat 16 
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STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/eindejaar2020/nieuwjaarsreceptiepersoneel 
Betreft: Impact corona op nieuwjaarsreceptie personeel 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2016 129_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-RO-BB-2016-
0063 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 116 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-
2010406-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 125_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0347-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 139_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0235-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 113 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
1135-BGPP-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 115 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0223-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 114 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0188-BGP-DEP-01 

deputatievergadering van 26 november 2020 



    

 
           

             
            

  
 

          

 
           

 

 
     

 
              

             
            

      

 
             

          

ONDERSTEUNING 
informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/IFB/D&A/IP_overeenkomst_Prov_Antwerpen 
Betreft: Addendum aan de interprovinciale samenwerkingsovereenkomst Data & Analyse, wat betreft 
de vastlegging van het interprovinciale budget; en overeenkomst met de provincie Antwerpen wat 
betreft het databeheer voor de interprovinciale werking Data & Analyse, beide vanaf 2021 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_67 
Betreft: voorstel voor de invulling van de functie van diensthoofd gebouwen 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_35 
Betreft: dienstaanwijzing van een expert kabinetsmedewerker bij het kabinet van gedeputeerde 
Monique SWINNEN 

RUIMTE 
gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAL-AR-19-02-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Gunning klassen Tuinbouw De Wijnpers 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-1115-BGP-DEP-03 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de weigering van 08 november 2019, verleend aan Manu Renard voor 
het verkavelen van 5 loten voor meergezinswoningen rond openbaar domein, aanleg wegenis en 
grondafstand, inbedding her aan te leggen waterloop Laak en hemelwaterbergingsbekkens en het 
slopen van bestaande bebouwing, gelegen Bekaflaan 40 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0718-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 augustus 2020, verleend voor 
het verbouwen van studentenhuisvesting en wijzigen van het aantal woongelegenheden, Dekenstraat 

deputatievergadering van 26 november 2020 


