Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 14 januari 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0688-BGP-DEP-01
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 06 augustus 2020, verleend voor
het verkavelen van 12 loten voor open bebouwing, Brusselstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0713-BGP-DEP-01
Betreft: Hoeilaart-beroep tegen de weigering van 10 augustus 2020, voor het opsplitsen van een
ééngezinswoning en kantoor naar 2 woningen en het verbouwen en uitbreiden van de halfopen
ééngezinswoning, Charles Coppensstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0692-BGP-DEP-01
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 augustus 2020, verleend voor
het renoveren en verbouwen van hoeve opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed, Grote
Vijverselenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0710-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 14 augustus 2020, voor het slopen van een loods en
bouwen van een meergezinswoning met kantoorpaviljoen en warmtepompen, Naamsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0831-BEP-DEP-01
Betreft: Machelen-beroep tegen de weigering van 29 september 2020, voor het slopen van
bedrijfsgebouwen, verhardingen en een woning, Steenweg Buda

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0824-BEP-DEP-01
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 23 september 2020, voor het verbouwen van de
woning, Kerselarenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0199-BGP-DEP-01
Betreft: Glabbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 december 2018, verleend
voor het regulariseren van de inplanting van de vergunde woning, Oude Diestsestraat
deputatievergadering van 14 januari 2021

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0840-BEP-DEP-01
Betreft: Hoegaarden-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend
voor het slopen van een woning en het bouwen van 2 appartementen met handelszaak,
Gemeenteplein

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/201127/ Advies op ontwerp jaaractieplannen 2021 van de vijf vzw's
regionale landschappen
Betreft: Advies op de ontwerp jaaractieplannen 2021 van de vijf Vlaams-Brabantse vzw’s regionale
landschappen.

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0653-BGP-DEP-01
Betreft: Meise-beroep tegen de weigering van 03 augustus 2020, voor het verkavelen in 5 loten voor
open bebouwing met wegenisaanleg, Groenveldlaan

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 001_arrest_Hof_van_Beroep
Betreft: kennisgeving arrest Hof van Beroep

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 112
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20180141-DEP-02

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020092_R_schilderwerken_FAC
Betreft: overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van schilderwerken (incl.
voorbereidende werkzaamheden) voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant:
- goedkeuring bestek, voorwaarden en wijze van gunnen.
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personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_IB2021_02
Betreft: ontslagdossier

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_04
Betreft: contractuele invulling van een voltijdse functie van bestuurssecretaris bekkeningenieur, dienst
waterlopen

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_01
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris beleidsmedewerker w (dienst
waterlopen).

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_02
Betreft: wijziging tewerkstelling van twee medewerkers op het kabinet van de gouverneur

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_1
Betreft: invulling van een functie van deskundige coördinator technisch onderhoud en veiligheid
(provinciedomein Het Vinne)

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_68
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid bij de directie ondersteuning

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: HUI_2020_Principenota heraanleg inkomzone-19238
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Principenota heraanleg inkomzone

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/NH-2021-00001-1
Betreft: subsidie - Noodhulp bij de explosie van de haven in Beiroet-Libanon
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ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RP-ORG-Mandatering Jonah Scheppers en Linde Smits
Betreft: Advisering ruimtelijke uitvoeringsplannen - mandatering planologen

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2016006-gunning mobiliteitsstudie noordelijke kanaalzone
Betreft: Gunning intergewestelijke mobiliteitsstudie noordelijke kanaalzone

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-PLA-2020-00007-DEP-01
Betreft: PLA - Thermen Londerzeel - advies

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0082-AGPP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door BK voor de gedeeltelijke sloop van een silogebouw en heropbouw metalen
silo’s en de regularisatie van een luifel, laadkade, drie metalen opslagtanks en een overkapping
alsook de actualisatie en hernieuwing van de vergunning, Aarschotsesteenweg 26

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0660-BIJ-DEP-01
Betreft: Galmaarden-Het verzoek tot bijstelling ingediend door Aquafin voor een versoepeling van de
lozingsvoorwaarden, Vianebaan 81

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0678-BGPP-DEP-01
Betreft: Opwijk-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 augustus 2020, verleend aan
Etn. J. Maes Zonen nv voor de exploitatie van een tankstation en self car-washinstallatie, Stwg. op
Brussel 140

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0680-BGPP-DEP-01
Betreft: Merchtem-beroep van tegen de ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden van 13
augustus 2020, gelegen Brusselsesteenweg 149 bis

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0785-AEP-DEP-01
Betreft: Merchtem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen en
gedeeltelijke functiewijziging van een bestaande bedrijfswoning naar een zorgwoning, behorend bij
een actief landbouwbedrijf, Weyenberg 32 / vergunnen met voorwaarden.

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0801-AEP-DEP-01
Betreft: Grimbergen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Procter &
Gamble Services Company voor het wijziging van de inkompartij, een bijkomende nooduitgang en
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ventilatiekanalen voorzien, Temselaan 100

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/IK2021
Betreft: Intrestvoet, JKP (jaarlijks kostenpercentage) en inkomstengrenzen van de provinciale leningen
voor het renoveren van woningen

Dossierkenmerk: MNS/WON/NB/dossier 96.530
Betreft: Niet-bewonen van het goed waarvoor een provinciale renovatielening werd afgesloten.

Dossierkenmerk: WON/SHM/RL-2019-00001-1
Betreft: Verlenging indientermijn facturen renteloze renovatielening

Dossierkenmerk: MNS/WON/oninbaarverklaring dossier 97.515
Betreft: Terugvordering van openstaand saldo via waarborgfonds

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO-2020-3.6.5-19691
Betreft: Overheidsopdracht begeleiding van het ESF-project 'Smart Loops'.

Europa
Dossierkenmerk: EUR2021_01_indiening_kapitalisatievoorstel_CHIPS2.0
Betreft: Indiening van het voorstel CHIPS 2.0 voor de tweede kapitalisatieoproep van Interreg
Noordwest-Europa

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210114_Bioplanten_kleinfruit_projectvoorstel
Betreft: Praktijkonderzoeksproject 'Op weg naar bioplanten kleinfruit' door het Proefcentrum Pamel projectvoorstel
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FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/002
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.01.14

ONDERSTEUNING
informatica
Dossierkenmerk: INF/BUR/Vernieuwing Autocad licenties 2021
Betreft: Vernieuwing van de huidige Autodesk licenties voor 2021 - Afname binnen raamovereenkomst

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/210105/RHEDCOOP_doorstorting_declaratie10
Betreft: doorstorten van het Rhedcoop budget: declaratie 10 naar de andere projectpartners

gebouwen
Dossierkenmerk: IST-GEB-ALG-SP-09-10-BORG-DEP-01
Betreft: Vrijgave Borg SPIE Belgium

Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-AR-20-01-BORG-DEP-01
Betreft: Vrijgave borg na oplevering Daelemans NV

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0792-MLD-DEP-01
Betreft: Grimbergen-Melding ingediend door Terra-Trans voor een tussentijdse opslagplaats voor
uitgegraven bodem, Zennestraat zn

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/20/SC
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: afwezigheid voor
verminderde prestaties
deputatievergadering van 14 januari 2021

Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/21/SR
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_02
Betreft: invulling van een halftijdse functie van administratief medewerker (dienst erfgoed-standplaats
documentatiecentrum Leuven) via interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie)

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 002
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200111-BGPP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 003
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20180046-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 001
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200030-BGP-DEP-02

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0594-BGP-DEP-02
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 10 juli 2020 voor
het wijzigen van de functie en het verbouwen van een garage naar horeca, wonen, kleinhandel en
kantoren, Geldenaaksebaan 454

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0741-BEP-DEP-02
Betreft: Diest-beroep tegen de weigering van 24 augustus 2020 voor een afbraak bestaande
industriegebouw, nieuwbouw van 4 industriële units met magazijnen, werkplaatsen, exploiteren van
een groothandel sanitair, tuinmeubelen, een klusjesbedrijf en schrijnwerkerij, Leuvensesteenweg 224
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