Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 7 januari 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0684-BGP-DEP-01
Betreft: Drogenbos-beroep tegen de weigering van 03 augustus 2020, voor het verbouwen van een
handelsruimte (supermarkt) met parking, Langestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0668-BGP-DEP-01
Betreft: Steenokkerzeel-beroep tegen de weigering van 10 augustus 2020, voor het verkavelen van
een grond in 3 percelen, Kortenbergsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0797-BEP-DEP-01
Betreft: Herent-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 september 2020, verleend
voor het verharden van voetwegen

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0818-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning van 18 september 2020, verleend voor het
inrichten van een dakterras, Platte Lostraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0683-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 augustus 2020, voor het
regulariseren van verharding in de voor- en zijtuin, Vertommensberg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0813-BEP-DEP-01
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 24 augustus 2020, voor het verbouwen en het
wijzigen van de gevel van een appartementsgebouw, Molenheidebaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0441-AGPP-DEP-02
Betreft: Boutersem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Guilliams
Green Power voor het uitbreiden van de vergistingsinstallatie met een grondwaterwinning,
Dalemstraat 11
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FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: FIN-BB-20-13
Betreft: buitengebruikstelling vast activa

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021007_R_verlenging_GBS_FAC
Betreft: raamovereenkomst voor de dienstenopdracht voor het verlenen van technische bijstand aan,
en het onderhoud totale waarborg van, het gebouwbeheersysteem in instellingen van het
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - verlenging van de huidige raamovereenkomst.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&0_IB2021_03
Betreft: aanstelling van adminsitratief medewerker/chauffeur bij het kabinet van gedeputeerde Gunther
COPPENS

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_36
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris internationale samenwerking via interne
personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) (dienst economie)

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_01
Betreft: invulling van een functie van administratief medewerker ontvangst (PIVO)

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_03
Betreft: Invulling van een functie van deskundige financiën (directie financiën)

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_01
Betreft: invulling van een halftijds vervangingscontract van technisch assistent poetser,
provinciedomein Kessel-Lo

Dossierkenmerk: P&O_MC_2020_32
Betreft: Invulling van een functie van deskundige toerisme via een voltijdse vervangingsovereenkomst
(directie vrije tijd)
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Dossierkenmerk: P&O_MC_2020_33
Betreft: Invulling van een voltijdse vervangingsovereenkomst voor de functie van bestuurssecretaris
projectleider (dienst Europa)

informatica
Dossierkenmerk: INF/BUR/Vervreemding_materiaal_december 2020
Betreft: Vervreemding van defect en verouderd informaticamateriaal

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: 2020/REC/AVP/stand van zaken werken het Vinne NIP-19668
Betreft: Stand van zaken werken het Vinne NIP - plan van aanpak einde werken

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2020-00028-1
Betreft: subsidies voor de aanleg van een houthakseldam aan de Jozef Mertensstraat te Dilbeek

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/201214/Voordracht van afgevaardigden voor de provinciale mandaten in de
bestuursorganen van de vzw Bosgroep Vlaams-Brabant
Betreft: Voordracht van afgevaardigden voor de provinciale mandaten in de bestuursorganen van de
vzw Bosgroep Vlaams-Brabant.

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ2011003-Omzendbrief BGO
Betreft: Omzendbrief Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00052-DEP-01
Betreft: Huldenberg - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RWZI Huldenberg' - delegatie van
bevoegdheden
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Dossierkenmerk: RMT-RUBY-VER-2020-00012-DEP-01
Betreft: Halle - gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Haakse publiciteitsinrichtingen'

mobiliteit
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00004-2
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden langs de Hoegaardsesteenweg in Bierbeek (fietspad D1
RVK Willebringen)

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2017-00017-3
Betreft: subsidie - de aanleg van fietsinfrastructuur in de Stroobantsstraat in Huldenberg

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0424-AGPP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door Eco Werf inzake het bouwen en exploiteren van een vergistingsinstallatie,
aanleggen van circulatiezone, aanpassen recyclagepark en nieuwe stockageboxen en het
hervergunnen en veranderen van de ingedeelde inrichtingen, Aarschotsesteenweg 210

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0567-AGPP-DEP-01
Betreft: Kampenhout-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door Renewi voor de afbraak restanten na brand, het bouwen van een nieuwe
overslaghal, een overkapping op een te regulariseren betonverharding en de vroegtijdige hernieuwing
en verandering van de vergunning van de inrichting voor op- en overslag van afval, Industriestraat 17

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0651-AGPP-DEP-01
Betreft: Gooik-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten voor het vroegtijdig hernieuwen
en veranderen van de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten horende bij het
melkveebedrijf met zuivelverwerking, Bettestraat 12

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0804-BEP-DEP-01
Betreft: Sint-Genesius-Rode-beroep tegen de weigering van 10 september 2020, verleend voor het
bouwen van een meergezinswoning (2 wooneenheden), Geevaertweg

MENS
wonen
Dossierkenmerk: WON/SHM/TGK/KPST-2017-00008-1
Betreft: Vereffening saldo subsidie tegemoetkoming kleine projecten en specifieke types
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KENNISECONOMIE
land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210107_Samenwerking_Hup_HUB_Brussel
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst met het Steunpunt Korte Keten voor het project ‘Hup HUB
Brussel'.

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210107_Verlenging_project_demerbakens
Betreft: Aanvraag van het Regionaal Landschap Noord-Hageland voor de verlenging van het project
'Omgevingsaanleg en toegankelijkheid Demerbakens'.

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/001
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.01.07

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_40
Betreft: vaststelling startdatum en wijziging aanstellingspercentage van een administratief medewerker
bij de dienst mobiliteit

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2020-03
Betreft: Responsabiliseringsbijdrage

Dossierkenmerk: P&O_SV2020_07
Betreft: Herziening bijkomende geldelijke anciënniteit van een personeelslid bij de dienst
vergunningen

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00034-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Michiel Keerbergen: vochtwering gevels
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RUIMTE
gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-AR-17-02-BORG-DEP-02
Betreft: Vrijgave tweede helft borg na definitieve oplevering WIEME MOLENBOUW

Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-AR-18-03-BORG-DEP-02
Betreft: Vrijgave tweede helft borg na definitieve oplevering Heylen

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0599-BIJ-DEP-02
Betreft: Merchtem-Verzoek tot bijstelling ingediend door Aquafin voor een bijstelling van de
voorwaarden inzake de lozing van stedelijk afvalwater, gelegen Preenakker 7

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0644-BGPP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 juli 2020, verleend aan
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING LEUVEN voor het bouwen van een
multifunctioneel gebouw en een parkeergarage, Diestsesteenweg 102

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00173-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-71
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-72
Betreft: Toekenning van de renovatielening
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KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/HI
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: tijdelijke aanstelling

Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/PD
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: tijdelijke aanstelling

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

Europa
Dossierkenmerk: EUR2020_23_doorstorten_budget_H40E_rapport_3.1
Betreft: Doorstorten Housing for Zero Energy budget van rapport 3.1 naar andere projectpartners en
provinciale diensten

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 019_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190438-BGPP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 131_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB2010005-DEP-03

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 032_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20190905-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/FAC/2020 127
Betreft: verzoekschrift bij de Raad van State
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