Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 18 maart 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0860-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 oktober 2020, verleend voor
het bouwen van een meergezinswoning met herinrichting binnengebied, Janseniusstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0457-BEP-DEP-03
Betreft: Affligem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 juni 2018, verleend voor een
verbouwing zonder functiewijziging en zonder wijziging van het aantal woongelegenheden, Kerkstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0014-BEP-DEP-01
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 november 2020, verleend
voor een regularisatie van een zwembad en verhardingen, Helstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1020-BEP-DEP-01
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 24 november 2020, voor het slopen van serres en het
bouwen van een loods, Hengstenberg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0856-BGP-DEP-01
Betreft: Bekkevoort-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend
voor het slopen van een vrijstaande eengezinswoning, loods en bijgebouw en het bouwen van een
nieuwe meergezinswoning (8 appartementen), Processiestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0007-BEP-DEP-01
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de weigering van 30 november 2020, verleend aan Albert Van Rillaer
voor het regulariseren van de doorbraak (talud), Meistraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0863-BGP-DEP-01
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend voor
het aanleggen van nieuwe wegenis en het bouwen van 110 woningen, Hazeputstraat
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0653-BGP-DEP-02
Betreft: Meise-beroep tegen de weigering van 03 augustus 2020, voor het verkavelen in 5 loten voor
open bebouwing met wegenisaanleg, Groenveldlaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0868-BGP-DEP-01
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 oktober 2020, verleend voor
het wijzigen en uitbreiden van een bestaande verkaveling met oog op het mogelijk maken van een
project met meergezinswoningen en het inrichten van een groenzone, Vestenstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0822-BGP-DEP-01
Betreft: Wemmel-beroep tegen de weigering van 17 september 2020, voor het verbouwen van een
meergezinswoning, Fr. Robbrechtsstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0861-BEP-DEP-02
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 oktober 2020, verleend voor
het plaatsen van een openluchtzwembad en terras, Ringlaan

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/WAT/2021 015
Betreft: Moncebeek burgerlijke partijstelling

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2020099_O_elektrisch_dienstvoertuig_HMD/gunning
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. Gunning.

Dossierkenmerk: 2021016_R_hotelporselein_keukenmateriaal_FAC/goedkeuring
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van hotelporselein en (klein) keukenmateriaal op afroep
voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het
bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
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personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_06
Betreft: Dienstenopdracht voor de aanstelling van een externe deskundige in het personeelsbeleid in
het kader van de evaluatie van de decretale graden voor de dienst personeel en organisatie. Gunning

Dossierkenmerk: P&O_AL2021_09
Betreft: Voorstel voor de invulling van de functie diensthoofd budget en betalingen via waarneming
hogere functie

Dossierkenmerk: P&O_AL2021_10
Betreft: evaluatiecyclus 2019-2020: goedkeuring van de evaluatieverslagen van de decretale graden

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_07
Betreft: aanstelling van een voltijdse kabinetsmedewerker bij het kabinet van gedeputeerde Bart
Nevens

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP-ODB/toewijzing pop-up concessie ecocentrum
provinciedomein Kessel-Lo-19977
Betreft: Toewijzing pop-up concessie ecocentrum provinciedomein Kessel-Lo

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/ED/21/19858
Betreft: Erkenning als waardevol _ 1

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/200224/Eerlijke_Handel_FairTradeProvincie
Betreft: Het provinciaal beleid rond eerlijke handel en het FairTradeProvincie-label

Dossierkenmerk: LM/NOM-2021-00006-1
Betreft: Toekenning en vereffening van een subsidie voor de samenwerking tussen de provincie
Vlaams-Brabant en Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant voor de uitvoering van het project
miK, milieuinfopunt voor de kmo
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ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT - RP - 2014002 - Regionet Leuven - ambitiekader en gebiedsagenda
Betreft: Goedkeuring ambitiekader en gebiedsagenda's Regionet Leuven

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ2018001- Kennisname eindrapport Landschapsstudie
Pajottenland
Betreft: Strategisch Project 'Opgewekt Pajottenland' - Landschapsstudie naar hernieuwbare energie in
het Pajottenland - Kennisname eindrapport

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RSP-2021-00001-DEP-01
Betreft: Hoeilaart - openbaar onderzoek in het kader van de gedeeltelijke herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAL-AR-20-03-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: Renovatie van het dak van het hoofdgebouw De Wijnpers

Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAT-AR-20-01-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: Vernieuwen didactische keuken PISO Tienen

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0776-AGPP-DEP-01
Betreft: Beersel-Aanvraag ingediend voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten door Dats 24 voor het
tijdelijk uitbaten van een waterstoftankstation, Jozef Huysmanslaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0800-AGP-DEP-01
Betreft: Bekkevoort-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Bekkevoort voor
Handelingen ter bestrijding van bodemerosie, water- en modderoverlast, Koningsbos

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0886-AGPP-DEP-01
Betreft: Aarschot-Aanvraag ingediend voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten door Holcim nv voor
het hervergunnen en veranderen van de betoncentrale, Ossebrugstraat 2

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0002-AEP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Inbev Belgium
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voor het veranderen van de grondwaterwinningen horende bij de bierbrouwerij, Vuurkruisenlaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0441-AGPP-DEP-03
Betreft: Boutersem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Guilliams
Green Power voor het uitbreiden van de vergistingsinstallatie met een grondwaterwinning,
Dalemstraat 11

MENS
PIVO
Dossierkenmerk: MNS_PIVO_2021_JDB_02
Betreft: Uitbreiding huurovereenkomst G4S – huur burelen boven horecapunt Pivo

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO/2.6.1.2-2021-00001-1
Betreft: Subsidie Plankgas POP-UP & STEP Vlaams-Brabant schooljaar 2020-2021

Dossierkenmerk: ECO/2.6.1.2-2021-00002-1
Betreft: Subsidie 'Miniondernemingen' Vlaams-Brabant schooljaar 2020-2021

Dossierkenmerk: ECO/2.6.1.2-2021-00003-1
Betreft: Subsidie 'Jieha!' Vlaams-Brabant schooljaar 2020-2021

Dossierkenmerk: ECO/21/9_6_A1_Strategische_banden/Chengdu/Overeenkomst/Interprovinciale
China Werking/Financiële Overeenkomst
Betreft: Goedkeuring financiële overeenkomst interbestuurlijke "Samenwerking voor
Internationalisering van de Vlaamse Cleantech"

FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: Fin/bb/21/018
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (februari 2021)
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provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/bel/21/020
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven
aanslagjaar 2020

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/017
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.03.18

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021036_D_vrijgave_borgtocht_ademhalingsbeschermingstoestellen
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor de huur van ademhalingsbeschermingstoestellen met
bijhorende composiet ademluchtflessen - PIVO.

Dossierkenmerk: 2021037_D_vrijgave_borgtocht_brandstoffen_tankkaarten
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van brandstoffen dmv tankkaarten voor alle
instellingen van het provinciebestuur Vlaams-Brabant.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_CV2021_17
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de directie
vrije tijd

Dossierkenmerk: P&O_IGM2021_04
Betreft: Tegemoetkoming medische kosten

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_01
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 januari 2021, van een overlevingspensioen

VRIJE TIJD
uitleendienst
Dossierkenmerk: UIT/IV/2021/20030
Betreft: Aanpassing gunning verkoop oude materialen via veilinghuis 2021.
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erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00028-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - Park voormalig Alexianenklooster (Lemmensinstituut Leuven): uitvoeren
van boombeheerplan

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/50/2021-0247-WAT 4475 MACHT
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van An Craninckx om aan de onbevaarbare waterloop Grote
Losting nr. B3021 aan het opgenomen punt 15 van de Atlas van de Onbevaarbare Waterlopen van
Rotselaar (gemeen met opgenomen punt 44 van de Atlas van Wezemaal), inrichtingswerken uit te
voeren

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2021-00001-1
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0438-BGPP-DEP-03
Betreft: Herent-beroep tegen de weigering van 08 april 2019, verleend voor het regulariseren van de
afbraak en de heropbouw van een stalgebouw met verharding en buitenpiste, Kerkweg 83

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00029-1
Betreft: aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00030-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-13
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-14
Betreft: Weigering van een renovatielening
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PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota 5
Betreft: aanstelling docent

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-JR1 aanstelling nieuwe docenten
Betreft: aanstelling nieuwe docenten

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

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 025
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200438-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 032
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200690-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 033
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200499-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 029
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200401-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 030
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20180946-BGP-DEP-01
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Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 031
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200562-BGP-DEP-01

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/DBP/G-2021-00004-1
Betreft: subsidie - Duurzame biodiversiteitsprojecten 2-jarige (T2021) - 2 projecten

Dossierkenmerk: LM/DKP-2020-00018-1
Betreft: subsidie - Toekenning en vereffening van een duurzaam klimaatproject voor de periode 20212023

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-20210318-evaluatie POVC
Betreft: Evaluatie Provinciale omgevingsvergunningscommissie
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