
    

  

    

 
              

     

 
             

              
  

 
            

      

 
                

   

 
             

   

 
              

             

 
           

       

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 17 december 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0762-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning van 24 augustus 2020, verleend voor het verbouwen en 
uitbreiden van een eengezinswoning, Goede Luchtwijk 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0759-BEP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-beroep tegen de weigering van 14 september 2020, voor het intern verbouwen 
en beperkt uitbreiden van een vrijstaande woning + functiewijziging tot een eengezinswoning met 2 
B&B entiteiten, Kampelaarstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0773-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 04 september 2020, verleend 
voor het verbouwen en aanpassingswerken STUK, Naamsestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0388-BGP-DEP-02 
Betreft: Rotselaar-beroep van tegen de weigering van 04 mei 2020, verleend voor het verkavelen in 9 
loten open bebouwing, Dennenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0768-BEP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 08 september 2020, verleend voor de regularisatie 
van een geluidscherm, Jagerslaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0663-BGP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de weigering van 10 augustus 2020, verleend voor het bijstellen van 
de verkaveling nl. het creëren van een bijkomende kavel bestemd voor halfopen bebouwing, 
Eikestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0732-BEP-DEP-01 
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem-beroep tegen de weigering van 21 september 2020, verleend voor 
een bestemmingswijziging van oude woning naar bijgebouw/atelier, Broekstraat 

deputatievergadering van 17 december 2020 



    

 
             

         

 
              

       

 
            

      

 
            

      

 
              

               
           

 
            

     

 
         

                
        

 
              

               

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0789-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 08 september 2020, voor het verbouwen en 
uitbreiden van een woning naar 2 appartementen met handelsgelijkvloers, Reebokweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0652-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 juli 2020, verleend voor het 
verkavelen van gronden met aanleg van een weg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0763-BEP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 27 juli 2020, verleend 
voor het bouwen van een eengezinswoning, Stationsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0788-BEP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 01 september 2020, verleend 
voor het bouwen van een meergezinswoning, Attenhovenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0654-BGP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 31 juli 2020, verleend voor het 
realiseren van 35 loten verdeeld over 5 bouwblokken met bestemming: zone van wonen en werken, 
aanleg van wegenis en toebehoren en slopen van de bestaande constructies, Betekomsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0755-BEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 september 2020, verleend 
voor het regulariseren van terreinaanlegwerken, Betekomsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0271-AGPP-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen 
en activiteiten voor het bouwen van een overkapping tegen een bestaande loods en uitbreiding van de 
op- en overslag activiteiten en de verharding, Vekestraat 33 

STAFDIENSTEN 
griffiedienst 
Dossierkenmerk: 2021/deputatie/bevoegdheidsverdeling 
Betreft: De verdeling van bevoegdheden onder de leden van de deputatie van de aangelegenheden 
die tot haar bevoegdheden behoren met het oog op de voorbereiding van haar beraadslagingen en 
besluiten. 

deputatievergadering van 17 december 2020 



    

 
 

          
 

  
 

        

 
          

 
             

   

 
         

       

            
           

   

      
          

           
      

 
           

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020005_C_catering_FAC 
Betreft: Concessieopdracht voor het uitvoeren van cateringprestaties in het provinciehuis. 
Kwijtschelding concessievergoeding. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_IB2020_55 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomstenvan een personeelslid bij de dienst landbouw 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_57 
Betreft: Uitbreiding tewerkstelling van een technisch assistent keukenhulp-poetser in het PISO 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_71 
Betreft: voorstel voor de invulling van een voltijdse contractuele functie van administratief medewerker 
bij de dienst vergunningen 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_39 
Betreft: uitbreiding tewerkstelling van de bestuurssecretaris kwaliteitscoördinator van het PIVO 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/T/20.0855 OND Goedkeuring bestek analyses automatische 
sturingen 
Betreft: Opmaak functionele en technische analyses voor de automatische sturingen van de 
knijpconstructies van de provincie Vlaams-Brabant met onderhoudsbepalingen voor deze sturingen – 
goedkeuren bestek en plaatsingswijze 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/201201/Geïntegreerde Gebiedsgerichte Projectwerking (GGW) Ter 
kennisgeving: stand van zaken mbt het Verkennend traject rond Brabantse Wouden 
Betreft: Geïntegreerde Gebiedsgerichte Projectwerking (GGW) – Ter kennisgeving: stand van zaken 
m.b.t. het ‘Verkennend traject rond Brabantse Wouden' 

Dossierkenmerk: LM/NOM-2017-00002/KLIMAATNETWERK-4 
Betreft: Verantwoording nominatieve subsidies aan Klimaatpunt vzw (voorheen Pajopower vzw) voor 
deputatievergadering van 17 december 2020 



    

               
   

 
      

 
               

  

 
           

    
   

 
          

  

 
              

     

 
              

             

 
        

        

 
              

het ‘Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant’ voor het derde en laatste werkingsjaar van 1 april 2019 tot en 
met 31 oktober 2020 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-PRJ-2015007-Kennisgeving stand van zaken intentieovereenkomst 
warmteproject Zaventem-Zuid 
Betreft: Kennisgeving van de stand van zaken van de opmaak van een intentieovereenkomst voor een 
warmteproject in Zaventem-Zuid 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00006-1 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden in de Vakenstraat in Rotselaar 

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00041- gunning raamcontract fietssnelwegen.be 
Betreft: Gunning raamcontract fietssnelwegen.be 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-DO-20-02-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Onderhoudscontract voor de openluchtzwembaden van de provinciedomeinen Halve maan 
Diest en Huizingen 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0598-BGP-DEP-02 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de weigering van 13 juli 2020 voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Wolvertemsesteenweg 222 - zonder voorwerp 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0607-BIJ-DEP-01 
Betreft: Asse-Het verzoek tot bijstelling ingediend door Eclair voor de bijstelling van de lozingsnorm 
van kobalt en de afwijking inzake opslag van dierlijke bijproducten, Z. 5 Mollem 340 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0608-AGP-DEP-01 
Betreft: Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Vlaamse 
Landmaatschappij voor de sloop van een boerderij, Asdonkstraat 19 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0658-BGPP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 31 juli 2020, voor het uitbreiden 
deputatievergadering van 17 december 2020 

https://fietssnelwegen.be
https://fietssnelwegen.be


    

         

 
            

      

 
             
             

 

 
   

 
        

 
    

 
    

 
    

  
 

         

van de vergunde activiteiten van Oud-Heverlee Leuven, Kardinaal Mercierlaan 46 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0754-BEP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 27 augustus 2020, verleend 
voor het bouwen van een eengezinswoning, Bouchoutlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0063-DEP-02 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 08 januari 2016, afgeleverd aan 
Project² NV voor het slopen van de huidige gebouwen en nieuwbouw van ACCO-site, 
Kaboutermansstraat 28 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SURE-2020-01-1 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst Benovatiecoach subsidieretentie 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/2.0-2018-00007-2 
Betreft: Subsidie - individuele terugvordering subsidie - Discover China 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.2/2020/002 
Betreft: Opstart traject detailhandelscoach Affligem 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.2/2020/003 
Betreft: Opstart traject Detailhandelscoaching Herne-Pepingen 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.2/2020/004 
Betreft: Opstart traject detailhandelscoaching Asse 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201210_Tarieven_Peerenbosch 
Betreft: Vaststellen tarieven verhuur vergaderzalen, dranken en kantoorruimte Provinciaal 

deputatievergadering van 17 december 2020 



    

 

 
    

 
 

       

  
 

          

  
 

  

 
  

            

 
          

   

Plattelandscentrum Peerenbosch 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D201217 
Betreft: Medailles jubilarissen en eeuwelingen 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/V/LEUV/2009243/20201204 
Betreft: intrekking addendum 2020 vzw Leaderwerking Hageland + 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-PENS-20-01 
Betreft: wijziging bijlage 1 van het beheersreglement Tak 23 (statutaire pensioenen) 

ONDERSTEUNING 
directeur - ondersteuning 
Dossierkenmerk: OST/KS/661_3/91 
Betreft: Vrijgave borgtocht 

facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020100_D_overlaten bestelwagen_FAC 
Betreft: Het overlaten na een ongeval van een bestelwagen provinciehuis goed te keuren. 

informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/IFB/D&A/VVP_Swinglicentie_2020_afrekening 
Betreft: Afrekening licentiekosten interprovinciale databank provincies.incijfers.be 2020 in het kader 
van overeenkomst met VVP 

deputatievergadering van 17 december 2020 

https://provincies.incijfers.be


    

  
 

              

 
           

 
            

 

 
           

 
   

 
  

 
  

 
          

 

 
       

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVG_2020_2 
Betreft: Vastelling, met ingang van 1 januari 2021, van het rustpensioen van een administratief 
medewerker. 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_67 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst ruimtelijke planning 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_69 
Betreft: Herziening bijkomende geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst personeel 
en organisatie 

Dossierkenmerk: P&O_IB2020_56 
Betreft: wijziging vervangingsovereenkomsten van twee personeelsleden van de dienst personeel en 
organisatie 

Dossierkenmerk: P&O_KVM2020_13 
Betreft: Vermoedelijke genezingsdatum arbeidsongevallen 

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2020-1 
Betreft: Pensioenen ex-gedeputeerden 

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2020-2 
Betreft: Dotatie tweedepensioenpijler 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/TEL/Telefooncentrales_2017/vinne 
Betreft: Aankoop nieuwe telefooncentrale voor Het Vinne (in kader van raamcontract) 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/19602 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Zemst (Hof van Beieren) 

deputatievergadering van 17 december 2020 



    

    
      

   
           
                 

         

 
           

 
                 

    

 
               

             

 
          

 
          

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/4/2019/5/20.0660 OND Vrijgave Borg 
Betreft: Onderhoudswerken Dijlebekken-West 2019-2020 - Vrijgave Borg 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/34/2020-1398-WAT 4470 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van Aquafin NV om aan de onbevaarbare waterloop van 
tweede categorie Beek Der Zeven Bronnen nr. B4103 aan het opgenomen punt 18 van de atlas van 
de onbevaarbare waterlopen van Wezeren (Walshoutem) inrichtingswerken uit te voeren 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/201210/RHEDCOOP_doorstorting_declaratie9 
Betreft: doorstorten van het Rhedcoop budget: declaratie 9 naar de andere projectpartners 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0347-BEP-DEP-02 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 8 maart 2019 voor het wijzigen van de functie van het 
gelijkvloers naar nachtwinkel, Bondgenotenlaan 104 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0682-AGPP-DEP-01 
Betreft: Landen-Aanvraag voor het bouwen van 2 nieuwe kippenstallen ter vervanging van 1 oude stal 
en het hernieuwen van de vergunning voor het uitbaten van de pluimveehouderij, St.-Norbertusstraat 
166 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00169-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00170-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

deputatievergadering van 17 december 2020 



    

 
          

 
          

 
    

 
     

  
         

 
  

       

  
       

  
         

  
         

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00171-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00172-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-69 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-70 
Betreft: opheffing van de hypothecaire inschrijvingen 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/LM 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: verlof wegens opdracht 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 056_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0492-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 103_schorsingsarrest 
Betreft: schorsingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2020-0434-BEP-BS-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 101 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0158-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 125 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0129-BGP-DEP-01 

deputatievergadering van 17 december 2020 



    

 
              

       

 
               

              
            

 
             

       

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM-NOM-2019-Verlenging_KlimaatZuiden_WaterHaïti 
Betreft: Vraag tot verlenging met 4 maanden van de projectperiode van het project 'Integraal 
Waterbeheer in Haïti' omwille van de COVID-19 situatie. 

Dossierkenmerk: LM/NZP/Verlenging_Uitvoeringstermijn_IMPORE 
Betreft: Vraag tot verlenging met 6 maanden van de projectperiode van het project 'Preventie van 
chronische ondervoeding bij jonge kinderen in het district Huye, Rwanda' van vzw IMPORE omwille 
van de uitzonderlijke preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0720-BGPP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 27 augustus 2020, voor de regularisatie 
van een zandpiste en een stal, Obberg 103 

deputatievergadering van 17 december 2020 


