Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 11 februari 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0935-BEP-DEP-01
Betreft: Diest-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend voor het
aanleggen van een zwembad of zwemvijver, Kruisstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0901-BEP-DEP-01
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de weigering van 09 november 2020, voor het installeren van een
ruimte voor revalidatie en personal training voor sporters en sportclubs, Endepoelstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0786-BGP-DEP-01
Betreft: Bertem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 31 augustus 2020, verleend voor
het verkavelen van 13 loten, Blijenberg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0937-BEP-DEP-01
Betreft: Bertem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 oktober 2020, verleend voor
het inrichten van een binnenkoer, het bouwen van een loods met kelder, gelijkvloers en groendak en
het inrichten van een kantoor in bestaande garage, gelegen Korbeekse Kerkstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0292-BEP-DEP-01
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 11 februari 2019, verleend
voor een opsplitsing met 2 wooneenheden, Hector Henneaulaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0805-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 september 2020, verleend
voor het verbouwen van een eengezinswoning, Pakenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0922-BEP-DEP-01
Betreft: Haacht-beroep tegen de weigering van 07 november 2020, voor het regulariseren van een
aanbouw, Lipsestraat
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0889-BEP-DEP-01
Betreft: Hoeilaart-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 oktober 2020, verleend voor
het slopen van een vrijstaande eengezinswoning en bouw van een vrijstaande eengezinswoning,
Jezus-Eiksesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0783-BGP-DEP-01
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 september 2020, verleend
voor het creëren van 1 lot, Hooghuis

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0784-BGP-DEP-01
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 september 2020, verleend
voor het creëren van 1 lot, Hooghuis

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0790-BGP-DEP-01
Betreft: Tienen-beroep tegen de weigering van 08 september 2020, voor verkaveling in 4 loten, Groot
Overlaar

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020098_O_elektrische bestelwagens_MOP
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van twee elektrische bestelwagens voor de mobiele
ploegen van de dienst gebouwen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het
bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.

Dossierkenmerk: 2020099_O_elektrisch_dienstvoertuig_HMD
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van een elektrisch dienstvoertuig voor de Halve Maan in
Diest door toetreding tot de lopende raamovereenkomst voor het aankopen van Full EV, PHEV en
HEV personenwagens, waarbij het Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als
aankoopcentrale. Goedkeuring.

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/magazine/oplage-index/2021
Betreft: MAG.Vlaams-Brabant 2019-2022 - aanpassing oplage en indexering 2021

deputatievergadering van 11 februari 2021

juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 089
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20191110-BGP-DEP-01

FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: FIN-BB-21-02
Betreft: buitengebruikstelling vast activa

provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00001-1
Betreft: wettelijk verplichte bijdrage in de tekorten van de islamitische gemeenschap Al Ihsaan

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00002-1
Betreft: wettelijk verplichte bijdrage in de tekorten van de islamitische gemeenschap Beraat

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00003-1
Betreft: wettelijk verplichte bijdrage in de tekorten van de orthodoxe kerkfabriek Mattheos

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021003_R_spaanplaten_PIVO
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van duurzame houten spaanplaten voor de oefeningen
binnenbrandbestrijding voor PIVO – Opleidingsinstituut voor de Brandweer voor de provincie VlaamsBrabant. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Dossierkenmerk: 2021004_R_brandblustoestellen_PIVO
Betreft: Raamovereenkomst voor het huren van brandblustoestellen voor de brandweeropleidingen
voor het PIVO-opleidingscentrum voor de Brandweer voor de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring
van het bestek, de voorwaarden en de wijze van gunnen.
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personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&OEV2021-1
Betreft: Nieuwe statuten en beheersovereenkomst voor VERA

Dossierkenmerk: P&O_AL2021_04
Betreft: Opstart van een nieuwe selectie administratief medewerker (regio Halle-Vilvoorde) via
uitbesteding

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_08
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris projectleider (dienst informatica)

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_09
Betreft: Invulling van een functie van diensthoofd toerisme via een voltijdse vervangingsovereenkomst

Dossierkenmerk: P&O_VE_2021_02
Betreft: Hybride werken

informatica
Dossierkenmerk: INF/NOM-2021-00001-1
Betreft: De werkingssubsidie van VERA voor het boekjaar 2021

Dossierkenmerk: INF/Web/ticketingtool 2021
Betreft: Implementatie ticketingtool voor het seizoen 2021

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00006-2
Betreft: Verlenging nominatieve subsidie project Boekenstoet Lubbeek

Dossierkenmerk: VT/NOM-2020-00005-1
Betreft: Verlenging nominatieve subsidie project Boekenstoet Geetbets
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Dossierkenmerk: VT/NOM-2020-00007-1
Betreft: Verlenging nominatieve subsidie project Boekenstoet Haacht

recreatie
Dossierkenmerk: 2020/REC/AVP/aanpassing reglement van orde seizoen 2021-19324
Betreft: Aanpassing reglementen van orde provinciedomeinen Vlaams-Brabant

uitleendienst
Dossierkenmerk: UIT/IV/2021/19607
Betreft: Verkoop oude materialen uitleendienst via veilinghuis (2021)

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/HD/21/19777
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst Archeologiedagen 2021-2025

Dossierkenmerk: ERF/JDC/21/19854
Betreft: Tijdelijke bewaargeving van potentiële cultuurgoederen uit onroerend erfgoed (vastgesteld
bouwkundig erfgoed) in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant in het kader van een
herbestemmingstraject: 16 schilderijen vervaardigd door Egide Godfried Guffens (1823 - 1901).

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E.21.0064 EROSIE
Betreft: facturatie dienstverlening provinciale erosiecoördinator Ternat periode 2020 (t.e.m.
september) - aanvulling

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/03/21.0025 WAT De Motbeek 2021, raming
Betreft: Watering De Motbeek 2021, raming

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2015007-Raamcontract warmtenetscreenings 2
Betreft: Overheidsopdracht voor het uitvoeren van verkennende screenings voor de potentie van
warmtenetten op verschillende locaties in de provincie Vlaams-Brabant (raamovereenkomst) ten
behoeve van de dienst Ruimtelijke Planning van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.
Goedkeuring van het bestek en van de voorwaarden en wijze van gunnen.
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Dossierkenmerk: RMT-RUBY-WUG-2020-00004-DEP-01
Betreft: Kortenberg - aanvraag principieel akkoord 'Woonuitbreidingsgebied Minneveld' - uitbreiding
woonzorgcentrum Hertog Jan

mobiliteit
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00010-1
Betreft: subsidie voor de aanleg van fietspaden in de Opvelpsestraat in Bierbeek

Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00002 Rooilijn- en grondinnemingsplannen FSW F25 Holsbeek
Betreft: Rooilijn- en grondinnemingsplannen FSW F25 Leuven-Aarschot, segment Holsbeek

Dossierkenmerk: MOB/BFF-2019-00006-2
Betreft: Uitbetaling saldo subsidie voor de aanleg van fietsinfrastructuur in de Brusselstraat in Dilbeek

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAT-SP-21-01-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: Vervanging luchtgroep haartooi in Campus PISO te Tienen

Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-DO-21-01-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: Onderhoud ploeterbad en technische installaties provinciedomein Kessel-Lo

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0571-AGPP-DEP-02
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend voor de nieuwbouw van een mestbassin en de regularisatie van een
waterbassin / de uitbreiding van de mestopslagcapaciteit op een varkenshouderij, Maalderijweg 70

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0836-PRO-DEP-01
Betreft: Hoeilaart-Aanvraag projectaanvraag ingediend door NMBS voor de aanleg van een
reizigersparking aan het station van Groenendaal, Groenendaalsesteenweg zn
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MENS
wonen
Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-00003-2
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo van een renteloze lening aan een sociaal verhuurkantoor

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota 3
Betreft: Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
en het opleidingscentrum Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding inzake de opmaak en
redactie van opleidingen voor de leden van de brandweer.

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/PR/ontslag
Betreft: PISO te Tienen : gedeeltelijk ontslag vanaf 1 januari 2021

Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/WIJNPERS/CB/uitbreiding vaste benoeming
Betreft: Uitbreiding van de vaste benoeming op 1 januari 2021 bij De Wijnpers - Provinciaal onderwijs
Leuven

economie
Dossierkenmerk: ECO-20-1.1.7-19676
Betreft: Vergoeding voor de provinciale aandelen nav. de uittreding uit Hofheide igs.

Dossierkenmerk: ECO-20-1.1.8-19685
Betreft: Vergoeding voor de provinciale aandelen nav. de uittreding uit Riobra igs.

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2018-00009-1 VERLENGING
Betreft: Verlenging subsidiedossier handelskernversterking: “Handelskernversterking Tiensesteenweg
Bierbeek”

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2018-00010-1 VERLENGING
Betreft: Verlenging subsidiedossier handelskernversterking: “herinrichting van het marktplein met het
oog op het creëren van een rust- en belevingsplek in het handelskerncentrum van de gemeente”
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Dossierkenmerk: ECO/3.3.1/G-2020-00004-1
Betreft: toekenning en vereffening subsidies AMA en deelname PAS 2021

Dossierkenmerk: ECO/3.3.1/G-2020-00005-1
Betreft: Toekenning en vereffening subsidie werkpost AMA 2e jaarhelft 2020

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2018-00007-1
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo subsidie handelskernversterking project'Versterking
handelskern Zoutleeuw Centrum - Markt Zoutleeuw'

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2018-00011-1
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo subsidie handelskernversterking poroject 'Heraanleg
dorpskern Baal'

Dossierkenmerk: ECO/8.2-2015-00003-2
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo Europees streekontwikkelingsproject '2B Connect'

land- en tuinbouw
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20210211_overgangsjaren_PDPO
Betreft: Overgangsjaren programma voor plattelandsontwikkeling PDPO

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2021-01
Betreft: advies begroting 2021 orthodoxe kerkfabriek Heiligen Panteleimon en Nicolas te Elsene

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/010
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven
aanslagjaren 2016, 2017 en 2018

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/011
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven
aanslagjaar 2018 en 2020
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Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/009
Betreft: de lijsten met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.02.11

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021017_D_vrijgave_borgtocht_perceel 1_drukwerken
Betreft: vrijgave borgtocht voor het drukken en leveren van drukwerk voor perceel 1.

Dossierkenmerk: 2021018_D_vrijgave_borgtocht_drukwerken_perceel 2
Betreft: Vrijgave van de borgtocht voor het drukken en leveren van drukwerk voor het provinciebestuur
Vlaams-Brabant

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&0_CV2021_10
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het secretariaat gedeputeerde
Gunther COPPENS

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_11
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst mobiliteit

Dossierkenmerk: P&O_IGM_2021_02
Betreft: Uitgaven dienst personeel & organisatie

informatica
Dossierkenmerk: INF/WEB/raamcontract WCM/aanpassingen
Betreft: Aanpassingen Drupal WCM - afname binnen raamcontract

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: HUI-2021-ontvangstgrasmaaier-19795
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Ontvangst grasmaaier
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Dossierkenmerk: HUI-2021-verkoopoudijzer-19778
Betreft: Provinciedomein Huizingen - Verkoop oud ijzer

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00010-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Salvator Borgt: plaatsen loopbruggen en herstel kruisbeeld
(exterieur)

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00030-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Onbevlekt Hart van Maria Heverlee: vochtbestrijding

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/20.0774 EROSIE
Betreft: ondertekening samenwerkingsovereenkomst erosiecoördinator en bijhorende afsprakennota
Affligem

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/00/2021-0090-WAT 4471 MACHT
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van SWECO BELGIUM om aan de onbevaarbare waterloop
van tweede categorie Veldbeek nr. B3066 tussen het opgenomen punt 1 en 3 van de Atlas van de
onbevaarbare waterlopen van Schaffen inrichtingswerken uit te voeren

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/210204/RHEDCOOP_doorstorting_declaratie 11
Betreft: doorstorten van het Rhedcoop budget: declaratie 11 naar de andere projectpartner

mobiliteit
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00006-gunning-routeplanner-fietssnelwegen.be
Betreft: Gunning vereiste optie Routeplanner ikv raamcontract Website fietssnelwegen.be

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0793-BGP-DEP-01
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 september 2020, verleend
voor het plaatsen van een bijgebouw met een maximale oppervlakte van 40m² en een maximale
hoogte van 3.5 m, gelegen Meenselstraat
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0021-MLD-DEP-01
Betreft: Grimbergen-Melding ingediend door BV Asphalt, inzake de gehele overdracht van de
asfaltcentrale van Viabuild Beton en Asfalt BVBA naar BV Asphalt, Westvaartdijk 81C

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0036-MLD-DEP-01
Betreft: Boortmeerbeek-Melding ingediend door Chemtool voor de volledige stopzetting van de
inrichting voor distributie en menging van oliën en vetten, Leuvensesteenweg 354

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00010-2
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00013-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00014-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-5
Betreft: Toekenning renovatieleningen

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/21/GV
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: tijdelijke aanstelling

Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/21/SB
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: afwezigheid voor verminderde
prestaties
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Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/21/LV
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: tijdelijke aanstelling

economie
Dossierkenmerk: ECO-2021-3.6.5-19880
Betreft: Gunning overheidsopdracht begeleiding van het ESF-project 'Smart Loops'.

Dossierkenmerk: ECO/2021/3.6.5-19891
Betreft: Delegatie handtekening bevoegdheid omwille van praktische redenen voor het ESF 520
project Smart Loops.

Dossierkenmerk: ESF-project 472-doorstorting naar project-partners
Betreft: Doorstorten van Oproep 472 "Werkenden en kwalificerende trajecten" naar andere
projectpartners

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&0_IB2021_08
Betreft: aanstelling jobstudenten redders - zomer 2021

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_03
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris planoloog (dienst ruimtelijke
planning).

RUIMTE
ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2020-00053-DEP-01
Betreft: Advies over de scopingnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Melkerijsite' te
Bierbeek

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0600-AGP-DEP-01
Betreft: Roosdaal-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend voor het bouwen van een aardappelloods, aanleg van verhardingen en een
infiltratievoorziening, plaatsen van een elektriciteitscabine, afschaffen van een buurtweg en rooien van
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2 bomen

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0665-AGPP-DEP-01
Betreft: Haacht-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Grond- en
waterwerken Van Wesembeeck bvba voor het uitbreiden van de vergunde breekwerf met het op- en
overslaan van bouw- en sloopafval en asbestafval en een labo en uitbreiden van de
opslaghoeveelheden, Vaartdijk 8

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 120
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2020-0601-BGP-BS01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 009
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200291-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 011
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200411-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 012
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20180509-BGP-DEP-02

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Dossierkenmerk: IDPB/2102/WD/JAP en MJAP 2021
Betreft: Evaluatie JAP en Milieu-JAP 2020 en voorstel JAP en MJAP 2021

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020003_R_waterkoelers_FAC/perceel 1
Betreft: Raamovereenkomst voor het huren en onderhouden van waterkoelers voor alle instellingen
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Perceel 1: waterkoelers op leidingwater - gunning.
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RUIMTE
mobiliteit
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00008
Betreft: Bezwaar omgevingsvergunning NMBS voor station Tienen omwille van F24

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0749-BGP-DEP-02
Betreft: Tervuren-beroep tegen de weigering van 07 september 2020, voor het bouwen van een nieuw
restaurant met snelservice, Leuvensesteenweg

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: Bijbestelling dierenkwartet
Betreft: Bijbestelling dierenkwartet

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0735-BGP-DEP-02
Betreft: Linter-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 7 september 2020 voor een
aanvraag voor de wijziging van een niet vervallen verkaveling, Kwadeplasstraat 32

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0040-BGP-DEP-01
Betreft: Machelen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 08 december 2020, verleend
voor de heraanleg omgeving kerklaan, nieuwbrugstraat en beaulieustraat en exploitatie bemaling i.k.v.
rioleringswerken, Beaulieustraat

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND/BK/SCHOONMAAK 2021 PSBO/PISO/WP
Betreft: schoonmaak Köse in de scholen 2021 afname raamovereenkomst
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