
    

  

    

 
             

                

 
            

                

 
             

          

 
              

  

 
            

           

 
            

             

 
              

  

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 4 februari 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0782-BGP-DEP-01 
Betreft: Herent-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 oktober 2020, verleend voor 
het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing en 1 lot uit te sluiten wegens bebouwing, Lipselaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0779-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 september 2020, verleend 
voor de afbraak van 2 bestaande woningen en een garage + creëren van 4 loten, Kleine Geeststraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0778-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 oktober 2020, verleend voor 
het realiseren van 3 loten en slopen van bestaande woning, Huttelaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0908-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 20 oktober 2020, verleend voor het herinrichten van 
de voortuin, Ringelberglaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0900-BEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend 
voor het verbouwen en de functiewijziging van commerciële ruimtes tot meergezinswoning, 
Cammaertsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0877-BEP-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 september 2020, verleend 
voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning tot een woning met kantoor, Duchéhof 
(Maurits) 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0775-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de weigering van 28 september 2020, voor het plaatsen van een 
betonnen afsluiting, Gemeentehuisstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0730-BGP-DEP-01 
Betreft: Lennik-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 25 augustus 2020, verleend voor 
regularisatie Wolvenstraat - Driekruisenstraat (verharding), Openbaar domein 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0733-BGP-DEP-01 
Betreft: Diest-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 augustus 2020, verleend voor 
het slopen van een woning met bijgebouwen, garages + nieuwbouw van 4 appartementsgebouwen, 
Oude Tramweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0861-BEP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend voor 
het plaatsen van een openluchtzwembad en terras, Ringlaan 

ONDERSTEUNING 

Dossierkenmerk: P&O_VE_2021_01 
Betreft: Visie Personeel 4.0 

STAFDIENSTEN 

Dossierkenmerk: JUR/R/FAC/2020_127_arrest 
Betreft: Overheidsopdrachten - Arrest Raad van State 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 010 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0175-DEP-02 

ONDERSTEUNING 

Dossierkenmerk: P&0_KD_2021_07 
Betreft: invulling van een voltijdse functie van administratief medewerker (dienst vergunningen) via 
interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) 
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Dossierkenmerk: P&O_AVL_2020_9 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan dienst ruimtelijke planning en dienst leefmilieu en 
invulling functies 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_03 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van administratief medewerker bij de juridische 
dienst 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/Bestelling PC-materiaal Provinciehuis 
Betreft: Aankoop van pc's, laptops en randapparatuur voor de centrale administratie in het 
provinciehuis - afname binnen raamcontract. 

VRIJE TIJD  

Dossierkenmerk: DVT/VLK/2021/9730 
Betreft: Gunning van de opdracht voor de uitvoering van vormingsdagen voor de kinderopvang 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/4/2021-2022/1/21.0061 OND Goedkeuring Bestek 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dijlebekken – 
deelbekken 'West' 2021-2022: goedkeuring opdrachtdocumenten bestek 2021/02 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/C/5/2021-2022/1/21.0060 OND Goedkeuring Bestek 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Dijlebekken – 
deelbekken 'Oost' 2021-2022: goedkeuring opdrachtdocumenten bestek 2021/01 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/D/1/2021-2022/21.0063 OND Gunning 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Demerbekken – 
deel noord 2021-2022 – gunning opdracht bestek 2020/8 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/B/Groebengracht_te_Halle/21.0049 WERK Goedkeuring bestek 
dienstenopdracht 
Betreft: LIFE Belini, goedkeuring bestek dienstenopdracht: Inrichting van een gecontroleerd 
overstromingsgebied van de Groebengracht en haar vallei thv Grote Weide in Halle 
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Dossierkenmerk: RMT/WAT/HWP-2020-00002-1 
Betreft: subsidie aan de gemeente Kortenberg voor de opmaak van een hemelwaterplan 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/NOM-2021-00003-1 
Betreft: Toekenning van een nominatieve werkingssubsidie en een nominatieve investeringssubsidie 
'financiële ondersteuning in de bossfeer' voor de periode 2021-2025, en de vereffening van beide 
nominatieve subsidies voor het jaar 2021, in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2021-
2025 tussen de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Bosgroep Vlaams-Brabant. 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00003-3 
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden in de Kerselaarstraat in Hoegaarden (fietspad D3 RVK 
Willebringen) 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0825-AGP-DEP-01 
Betreft: Beersel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Beersel voor het aanleggen van fietsinfrastructuur met riolerings- en 
bemalingswerken, Steenweg op Ukkel zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0852-AGP-DEP-01 
Betreft: Drogenbos-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het bouwen van 
een nieuwe eengezinswoning, Eggergat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0917-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Katholieke Universiteit te Leuven voor de uitbreiding van de stikstof in een 
houder en de verandering van de inrichtingen en activiteiten van Biosystemen II, Celestijnenlaan 300B 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/ IK2021 aangepast reglement aanpassingspremie 
Betreft: Indexering inkomensgrenzen van de provinciale aanpassingspremie 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/IK2021 aangepast reglement aanvullende renovatielening 
Betreft: Indexering inkomensgrenzen van de aanvullende renovatielening 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: FIN-BB-21-01 
Betreft: verzekeringsontvangsten boekjaar 2020 

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/008 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaar 2019 en 2020 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/007 
Betreft: de lijsten met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.02.04 

ONDERSTEUNING 

Dossierkenmerk: 2021013_D-vastlegging_huur_koffieautomaten 
Betreft: maandelijkse vastlegging van de huur van de koffieautomaten voor het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant 

Dossierkenmerk: 2021014_D_vastlegging_consumptie_clickkost_fac 
Betreft: de vastlegging van de consumptie en clickkost van de koffie voor het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_04 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het PIVO 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_07 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst leefmilieu 
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Dossierkenmerk: P&O_CV2021_08 
Betreft: arbeidsongevallen 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_09 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst 
budget en betalingen 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_09 
Betreft: overzicht van personeelsleden met een verlofsysteem in 2020 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/G/D/2020-2023/DO5/21.0052 WAT Dringende Herstelling 
Betreft: gemeente Holsbeek, watering de Molenbeek – uitvoeren van hoogdringende 
herstellingswerken aan de onbevaarbare waterloop van 2de categorie de Winge, nr. B3002 tussen 
opgenomen punt 8 en 9 ter hoogte van het Kasteeldomein van Troostemberg (Kleerbeek). 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/O/B/Tangebeek_Vilvoorde/Modellering_Tangebeek/21.0058 WERK 
Vrijgave eerste helft van de borg 
Betreft: Vrijgave van de eerste helft van de borg voor de studieopdracht voor de inrichting van 
overstromingsgebieden: Tangebeek 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00003 Studieopdracht To70 aanpassing nog uit te voeren 
werkpakketten en aanvullende onderzoeksvragen 
Betreft: Studieopdracht To70 m.b.t. de spreiding van de geluidshinder en vluchtroutes van en naar de 
Nationale Luchthaven - aanpassing van de nog uit te voeren werkpakketten en aanvullende 
onderzoeksvragen. 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0703-AGPP-DEP-01 
Betreft: Beersel-Aanvraag ingediend door Buurtwinkels Okay voor de uitbreiding van de 
personeelsparkingen, de plaatsing van bureelcontainers en nieuwe fietsenstalling en de uitbreiding 
van het bestaande distributiecentrum, Jozef Huysmanslaan 80, 90, 94, 100 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0849-BGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 13 oktober 2020 
voor het samenvoegen van 2 loten, gelegen P.I. Taymansstraat zn 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0939-AGPP-DEP-01 
Betreft: Machelen-Aanvraag ingediend door Guina voor het hervergunnen en veranderen van de 
vleeswarenfabriek en de bijstelling van de lozingsnormen, Leuvensesteenweg 194 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00001-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00011-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00012-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-4 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/SUPISO-2021-1 
Betreft: premie superisolerende beglazing 2021-1 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS/PIVO/ALG/vastlegging_waterverbruik_2021 
Betreft: Vastlegging raming waterverbruik Farys 2021 

Dossierkenmerk: MNS/PIVO/Raamcontract LMS-ELO/bestelling licenties Eduframe/2021 
Betreft: LMS-ELO bestelling licenties Eduframe licentiejaar 2021: afname binnen raamcontract 
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RUIMTE 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-WUG-2020-00002-DEP-01 
Betreft: Merchtem - aanvraag tot principieel akkoord 'Molenbaan' 

STAFDIENSTEN 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018 086_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0045 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 026_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0245 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 029_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-
0378-BEP-DEP-01 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0644-BGPP-DEP-02 
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 
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