
    

  

    

 
             

           

 
              

     

 
               

   

 
            

      

 
              

    

 
              

      

 
            

       

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 11 maart 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1011-BEP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-beroep tegen de weigering van 25 november 2020, voor het uitbreiden en 
verbouwen van de bestaande eengezinswoning naar een meergezinswoning met 3 woonentiteiten, 
Bertelbeek 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0846-BGP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de weigering van 05 oktober 2020, verleend voor het verbouwen en 
uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning, Huldenbergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0844-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 02 oktober 2020, voor het tijdelijk wijzigen van het 
aantal woongelegenheden (kotmadam), Naamsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1017-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 november 2020, verleend 
voor het uitbreiden van een woning, Bergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2016-0492-DEP-03 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 15 maart 2016 voor het bouwen 
van een gemengde loods, Duisburgsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0004-BEP-DEP-01 
Betreft: Lennik-beroep tegen de weigering van 24 november 2020, voor het verbouwen en uitbreiden 
van een eengezinswoning + vrijstaande garage, Ninoofsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0011-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 06 november 2020, verleend 
voor het regulariseren van een dakterras, Louis Melsensstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0828-BGP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 september 2020, 
verleend voor het creëren van 1 lot voor open bebouwing, Hoogstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0839-BGP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep van Wouter Neven namens Rudi Ghysels tegen de weigering van 
07 september 2020, voor het creëren van twee loten voor half open bebouwing, Europalaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0845-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 05 oktober 2020, voor het bouwen van 22 woningen 
met ondergrondse garage + rioleringsinfrastructuur, Kleinenbergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0826-BGP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 september 2020, verleend 
voor het afsplitsen van een lot voor een vrijstaande woning (na sloop bestaande bebouwing), 
Bullenbergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0848-BGP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 september 2020, verleend 
voor het verkavelen van gronden, Jozef Mertensstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0838-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de weigering van 01 oktober 2020, voor het uitbreiden van een 
meergezinswoning, Steenweg op Merchtem 

waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/4/21.0155 BELEID 
Betreft: Openbaar onderzoek ontwerpstroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/FSW-2020-00012-1 
Betreft: subsidie - de plaatsing van dynamische verlichting langs de F20 in Beersel 

deputatievergadering van 11 maart 2021 



    

  
       

  
         

 
   

 
          

 
      

 
          

            
      

 
         

  

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 112_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0522-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 023 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0264-DEP-02 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00006-1 
Betreft: aankoop van luchtblazers 

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00007-1 
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2021 

ONDERSTEUNING 
directeur -  ondersteuning 
Dossierkenmerk: OST-2021-IV-KS-O2 
Betreft: Jaarverslag Informatieveiligheid 2020 en Informatieveiligheidsplan 2021-2023 

facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2021020_R_postorderartikelen_FAC 
Betreft: Overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het leveren van postorderartikelen voor alle 
provinciale diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van 
de voorwaarden en de wijze van gunnen. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_07 
Betreft: Invulling van een halftijdse vervangingsovereenkomst technisch assistent keukenhulp-poetser 
in het PISO 

deputatievergadering van 11 maart 2021 



    

 
           

 

 
  

 
  

     

            
     

     
             

    

 
              

   

 
             

      

     
      

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_10 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris planoloog via interne personeelsmobiliteit 
(vergelijkende selectie) 

Dossierkenmerk: P&O_SH2021_01 
Betreft: Activerend gezondheidsbeleid 

VRIJE TIJD  
directeur -  vrije  tijd 
Dossierkenmerk: DVT/EVE/2021/gravelroute 
Betreft: Opening gravelroute 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/A/1/21.0120 OND Gunning onderhoudswerken 
Benedenscheldebekken 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het 
Benedenscheldebekken 2021-2022 - gunning soortgelijk werk 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/A/2/21.0119 OND Gunning onderhoudswerken Denderbekken 
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Denderbekken 
2021-2022 - gunning soortgelijk werk 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2021-00003-1 
Betreft: subsdies voor de aanleg van een houthakseldam en een grasbufferstrook aan de Tramlaan 
(zone 2) te Zaventem 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2021-00004-1 
Betreft: subsidies voor de aanleg van een bufferende aarden dam en een geprofileerde 
grasbufferstrook aan de Acht Bundersstraat te Zaventem 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/06/21.0146 Grote Gete 2021, raming 
Betreft: Watering de Grote Gete 2021, raming 
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leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/DKP/G-2021-00001-1 
Betreft: subsidie - Toekenning en vereffening van duurzame klimaatprojecten voor de periode 2021-
2023 

Dossierkenmerk: LM/NOM-2019-00012-2 
Betreft: Terugvordering nominatieve subsidies voor Natuurateliers Bosmuseum Hoeilaart 2019-2020 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-VER-2021-00002-DEP-01 
Betreft: Herent - Algemene bouwverordening - Ontwerp 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-VER-2021-00005-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over het ontwerp van 'Stedenbouwkundige verordening Zemst 
(wijziging)' te Zemst 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-0001 
Betreft: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen begin 2021 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-AR-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Herinrichting bibliotheek en tekenkamer in het provinciehuis 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0674-AGPP-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten en voor kleinhandelsactiviteiten ingediend door Televil voor het bouwen van een winkel en 
industriële loods en het veranderen van de kringloopwinkel, Mechelsesteenweg 588D 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0853-BGP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 oktober 2020, verleend voor 
het verbouwen van een eengezinswoning, Menisberg 

deputatievergadering van 11 maart 2021 



    

 
         

           
  

 
            

     

 
           
     

   
         

 
           

 
            

    
              

     
           

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0894-AEP-DEP-01 
Betreft: Hoegaarden-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door 
Landbouwbedrijf Hendrix voor het uitbreiden van het rundveebedrijf met een grondwaterwinning 
(regularisatie), Stoopkensstraat 63 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0944-AEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door UBES voor het 
vervangen van de transformator, Senatorlaan 10 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0984-AEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het rooien van bomen 
horende bij de suikerraffinaderij, Aandorenstraat 1 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/oninbaarverklaring dossier 96.457 
Betreft: Terugvordering van het openstaand saldo via het waarborgfonds Ethias. 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2021-00003-1 
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf van een renteloze renovatielening Sociaal 
Verhuurkantoor 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-00016-2 
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo van een renteloze lening aan een sociaal verhuurkantoor 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS/PIVO/Raamcontract LMS-ELO/bestelling licenties Canvas/2021 
Betreft: Bestelling licenties Canvas (1 april 2021 - 31 maart 2022) op basis van raamcontract. 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/P/ML/PISO/MJ/ontslag vanaf 1 januari 2021 
Betreft: PISO te Tienen : ontslag van een benoemde leraar secundair onderwijs 
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land- en tuinbouw  
Dossierkenmerk: LAN/NOM-2021-00001-1 
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan Streekproducten Vlaams-Brabant vzw 

Dossierkenmerk: LAN/NOM-2021-00002-1 
Betreft: nominatieve werkingssubsidie aan Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/016 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.03.11 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2021015_R_elektronische betalingen_FAC/bestek 
Betreft: Raamovereenkomst voor de huur, aankoop en technische bijstand, inclusief elektronische 
betalingen voor de instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring bestek, 
wijze van gunnen en aan te schrijven leveranciers. 

Dossierkenmerk: 2021033_D_vrijgave_borgtocht_ongediertebestrijding 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor ongediertebestrijding voor alle instellingen van het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: 2021034_D_vrijgave_borgtocht_verlichtingstechnieken 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van energiezuinige verlichtingstechnieken voor alle 
dienst en instellingen. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_BA_2021.03 
Betreft: overzicht cumulaanvragen 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_15 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid bij het PIVO 
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Dossierkenmerk: P&O_CV2021_16 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het PISO 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_06 
Betreft: wijziging einddatum contract bepaalde duur van een technisch hoofdassistent -
zwembadmedewerker (seizoenmedewerker) provinciedomein Halve Maan Diest 

VRIJE TIJD  
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/KLO/JF/vrijgave borg-20058 
Betreft: Vrijgave borg aan de heer Vuerstaek, voormalig concessiehouder Stille Waters. 

Dossierkenmerk: Hui_2021_ Nachtoefening federale politie _hondensteun-19952 
Betreft: Nachtoefening federale politie - hondensteun - Provinciedomein Huizingen 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/06/21.0149 BELEID invordering werkingskosten PVC 2018 
Betreft: Invordering werkingskosten secretariaat PVC 2018 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/34/2021-0220-WAT 4474 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van Fluvius System Operator om aan de onbevaarbare 
waterloop van tweede categorie De Zeyb nr. B4102 tussen de opgenomen punten 35 en 41 van de 
atlas van de Onbevaarbare Waterlopen van Landen inrichtingswerken uit te voeren 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0642-BIJ-DEP-02 
Betreft: Zemst-Verzoek tot bijstelling ingediend door Aquafin nv voor 0091 RWZI Zemst-Hofstade voor 
het bijstellen van de lozingsnormen, Steppeke 83 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00024-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00025-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00026-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00028-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-10 
Betreft: Weigering van een renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-11 
Betreft: Weigering van een renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-12 
Betreft: Opheffing van de hypothecaire inschrijving 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-9 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota 4 
Betreft: aanstelling docent 

deputatievergadering van 11 maart 2021 



    

  
         

  
         

  
         

  
         

 
              

   

 
            

        

  
       

  
       

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

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

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

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

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0796-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de weigering van 22 september 2020, voor het bouwen van een 
hobbystal voor paarden, Overhespenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0814-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 september 2020, verleend 
voor inrichtingen ter ontsluiting van parkgebied Reekbeek, Parkgebied Reekbeek 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 128_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2019-0569-BGP-ID-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 033_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0769-BEP-DEP-01 

deputatievergadering van 11 maart 2021 



    

  
         

    
         

  
         

 
             

    

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 022 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0415-BGPP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 026 & 027 
Betreft: verzoekschriften bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0446-BGPP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 024 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
1115-BGP-DEP-02 

VRIJE TIJD  
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ND/21/20104 
Betreft: Steun aan kandidatuur "de teelt van grondwitloof" voor een Unesco-erkenning als Immaterieel 
Cultureel Erfgoed van de Mensheid 
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