
    

  

    

 
              
        

 
            

          

 
              

      

 
              

       

 
              

 

 
              

    

 
            

          

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 15 april 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0062-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 24 december 2020, voor het verbouwen van een 
woning en het wijzigen van het aantal woongelegenheden, Naamsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0781-BGP-DEP-02 
Betreft: Ternat-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 september 2020, verleend 
voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein ( ontbossing, sloop, infrastructuur), Assesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0066-BEP-DEP-01 
Betreft: Zemst-beroep tegen de weigering van 14 december 2020, voor het aanleggen van een 
zwembad en regularisatie van een ontbossing, Dijkstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0931-BGP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend voor het 
verkavelen in 3 loten voor open bebouwing, Kesterbeekbos 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0067-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 11 december 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Bankstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0941-BGP-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 21 september 2020, voor het bouwen van een 
meergezinswoning (met 8 woongelegenheden), Bieststraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0027-BEP-DEP-01 
Betreft: Roosdaal-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 november 2020, verleend 
voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband, Korte Kamstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0055-BEP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de weigering van 28 december 2020, voor het bouwen van een 
veranda, Leuvensebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0072-BEP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-beroep tegen de weigering van 28 december 2020, voor het bouwen van een 
woning, Dutselstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0065-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 23 december 2020, 
verleend voor het verbouwen van een eengezinswoning, Bruineputstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0058-BEP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 15 december 2020,voor het verbouwen en 
uitbreiden van een halfopen eengezinswoning, Nachtegalenlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0899-BGP-DEP-01 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 november 2020, verleend 
voor het slopen en herbouwen van een open eengezinswoning, Ziekenhuisstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0943-BGP-DEP-02 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 december 2020, verleend 
voor het bouwen van een eengezinswoning met 1 slaapkamer en bureau, Ziekenhuisstraat 

waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2021-00001-1 
Betreft: subsidies voor de aanleg van een bufferbekken, grasstrook en buffergracht aan de 
Populierstraat te Roosdaal 

ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00004-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'RWZI Galmaarden fase 2' te Galmaarden 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0997-AEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
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activiteiten ingediend door Katholieke Universiteit te Leuven voor UZ Leuven stadscampus actualisatie 
2020, Kapucijnenvoer 33 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 002_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0037-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/V/BEER/2020014/20210215 
Betreft: Opstalrecht verlenen Molenbeek aan Horizen 

Dossierkenmerk: JUR/V/DILB/2015021/20210322 
Betreft: Verkoop restpercelen lot 6 en lot 8 Moleneek te Dilbeek en lichten van de bijbehorende 
beloften 

Dossierkenmerk: JUR/V/HOLS/2019015/20210323 
Betreft: opzegging bezetting ter bede en gebruik van delen van de gronden te Holsbeek, Langaard 

Dossierkenmerk: JUR/V/ZOUT/2020011/20200709 
Betreft: Ruiling gronden met OCMW Zoutleeuw 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 042 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0546-BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2020006_C_catering_FAC 
Betreft: Concessieopdracht voor het uitvoeren van cateringprestaties in het provinciehuis. 
Compensatievoorstel UMAMI en kwijtschelding concessievergoeding. 

Dossierkenmerk: 2020092_R_schilderwerken_FAC/gunning 
Betreft: overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van allerhande schilderwerken en 
kleine voorbereidende werkzaamheden voor alle instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-
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Brabant: - gunning. 

Dossierkenmerk: 2020098_O_elektrische bestelwagens_MOP/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van twee elektrische bestelwagens voor de mobiele 
ploegen van de dienst gebouwen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning. 

Dossierkenmerk: 2021009_R_waterkoelers_FAC/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst voor het huren en onderhouden van waterkoelers voor alle instellingen 
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&OEV2021-2 
Betreft: Aanpassing personeelsbehoefteplan dienst vergunningen 

Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_1 
Betreft: aanpassingen personeelsbehoefteplan 

Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_4 
Betreft: Wijziging regeling vervanging provinciegriffier en financieel beheerder - voorstel aan de 
provincieraad 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_14 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris financiën (dienst budget en betalingen) via 
interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie). 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_15 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van deskundige griffie (griffiedienst) via interne 
personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie). 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_15 
Betreft: invulling van twee functies van deskundige personeelsbeleid (dienst personeel en organisatie) 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_16 
Betreft: invulling van een functie van diensthoofd PIVO-algemeen 
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Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_18 
Betreft: Invulling van een functie van administratief medewerker (dienst wonen) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_11 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan en voorstel voor de invulling van een functie van 
deskundige bij de griffiedienst via een vervangingscontract 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_08 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris aankopen (dienst facilitair beheer) 

Dossierkenmerk: PER/BVDK/2021/01-20185 
Betreft: Dienstenopdracht voor de aanstelling van een docent voor het geven van GIS-opleidingen 
voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek, de 
voorwaarden en wijze van gunnen. 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_22 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid bij de dienst IDPB 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/afdrukbeleid2022 
Betreft: Afdrukbeleid voor de provinciale administratie 2022 

VRIJE TIJD  
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/OWE/CAT2-2019-00008-VEREFFENING 
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Haasrode: herstelwerken 
schip en koor (gevels en buitenschrijnwerk) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/B/Groebengracht_Halle/2/2_1/2_1_4/21.0228 WERK Gunning 
Betreft: Gunning dienstenopdracht: inrichting van een gecontroleerd overstromingsgebied van de 
Groebengracht en haar vallei ter hoogte van Grote Weide in Halle 
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leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210326/uitbetaling jurylid natuur op school 
Betreft: Vergoeding leden beoordelingscommissie Natuur Op School voorjaar 2021 

Dossierkenmerk: MNS/KANONT/NOM-2019-DZG RWANDA-2 
Betreft: subsidie - Verantwoording over de uitvoering van het project “Groene Energie en Veeteelt” in 
Rwanda 

ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00011-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)' 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00012-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Sportinfrastructuur Noodbosweg' te Kortenberg 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00015-DEP-01 
Betreft: Besluit van de deputatie over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'GGRL-10 ParkingBenedenstad' te Leuven 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/GEZ/NOM-2018-00016-2 
Betreft: nominatieve subsidie voor het proefproject voor fietsstimulering in de Vlaamse Rand -
Zennevallei (Beersel) 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0864-AGPP-DEP-01 
Betreft: Huldenberg-Aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten voor het aanleggen van een zand- en slibvang, een mestopslag, twee 
sleufsilo’s, verhardingen en een berm en het kappen van 37 populieren en het verder uitbaten en 
veranderen van het gemengd landbouwbedrijf, Biezenstraat 48 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0911-AGPP-DEP-01 
Betreft: Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten voor het slopen van oude stallen, het bouwen van een nieuwe varkensstal en het 
hervergunnen en uitbreiden van de varkenshouderij, Stappersestraat 31 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0947-AGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-Aanvraag ingediend door REGIONAAL ZIEKENHUIS H. HART voor het bouwen van 
een tijdelijk en modulair gebouw, Naamsestraat 105 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0949-BIJ-DEP-01 
Betreft: Kampenhout-Aanvraag ingediend door AC RECYCLING voor de bijstelling van de 
milieuvoorwaarden, Industriestraat 11 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0980-AGPP-DEP-01 
Betreft: Londerzeel-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend voor de 
regularisatie van de vervallen grondwaterwinning en de verandering van de gemengde veehouderij, 
Pikstraat 59 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0003-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend voor het bouwen van een loods voor de opslag van stro en het veranderen van 
de rundveehouderij, Ganzendries 150 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0068-BEP-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 december 2020, verleend 
voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning (gedeeltelijke regularisatie), Keelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0662-AGPP-DEP-02 
Betreft: Overijse-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Vlaamse 
Landmaatschappij voor het ontwikkelen van het landinrichtingsproject IJsevallei 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK RENO/reglement 2021 
Betreft: Provinciaal reglement voor renovatie en onderhoud door Sociale Verhuurkantoren, ter 
vervanging van het reglement van 4 maart 2008 inzake de toekenning van subsidies voor 
intergemeentelijke sociale-verhuurkantoren voor de renovatie van woningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/VLAB/2021/jaarrekening en verwervingen 2020 
Betreft: Advies jaarrekening 2020 en kennisname overzicht verwervingen 2020 Vlabinvest autonoom 
provinciebedrijf 
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PIVO 
Dossierkenmerk: MNS_PIVO_2021_JDB_01 
Betreft: Bomaco-site: toekomstig gebruik in afwachting van nieuw PRUP (Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan) 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/2021/3.6.5-20306 
Betreft: Stand van zaken Fase 1 van het goedgekeurd ESF-project 520 Smart Loops - Indiening 
projectvoorstel Fase 2 

land- en tuinbouw  
Dossierkenmerk: KEN/LAN/202104_Kantoorruimte_Peerenbosch 
Betreft: Goedkeuring gebruiksovereenkomsten voor kantoorruimte Provinciaal Plattelandscentrum 
Peerenbosch 

Dossierkenmerk: LAN/BMK/G-2021-00001-1 
Betreft: Subsidie Boeren met Klasse - 3de en 4de trimester 2020 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/pers/GoPress2021/gunning 
Betreft: Dienstenopdracht voor toegang tot digitaal persoverzicht ten behoeve van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning. 

interne  dienst  voor  preventie en bescherming    op  het werk  
Dossierkenmerk: IDPB/2103/WD/Delegatie handtekening MK3 UIT Bekkevoort 
Betreft: Delegatie handtekenbevoegdheid exploitant voor melding klasse 3 voor de uitleendienst 
Bekkevoort 
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FINANCIEN 
budget en   betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/21/027 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (maart 2021) 

provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: Fin/bel/21/028 
Betreft: de ingekohierde aanslagen in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaren 2019 en 2020 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/026 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.04.15 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2021025_O_restauranttafels_PIVO/gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van restauranttafels voor het horecapunt PIVO. Gunning. 

informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/IFB/D&A/IP_databeheerder_2021 
Betreft: Loonkost 2021 van de interprovinciale databeheerder Data & Analyse op basis van 
overeenkomst met de provincie Limburg 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_CV2021_21 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van het 
provinciedomein "Het Vinne" 

Dossierkenmerk: P&O_SV2021_02 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een medewerker bij de dienst economie 

Dossierkenmerk: P&O_SV2021_03 
Betreft: Vermoedelijke genezingsdatum na arbeidsongeval 
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VRIJE TIJD  
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/21/20169 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Elewijt (kerk); Heikruis (kerk); Heikruis 
(pastorie) 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/24/2021-0400-WAT 4481 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN om aan de onbevaarbare waterloop van 
tweede categorie Schoorbroekbeek nr. B4060 tussen de opgenomen punten 60 en 61van de Atlas 
van de onbevaarbare waterlopen van Hoegaarden, meer bepaald ter hoogte van het kruispunt van de 
Gasthuisstraat/Stoopkensstraat/Brouwerij Loriersstraat inrichtingswerken uit te voeren 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-CAP-EL-19-01-BORG-DEP-02 
Betreft: Vrijgave 2e helft borg na definitieve oplevering Electro Zwijsen 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0169-MLD-DEP-01 
Betreft: Leuven-Melding ingediend door INBEV BELGIUM voor de overdracht van de vergunning 
verleend aan CFE Bouw Vlaanderen naar Inbev Belgium, De Drie Kreeften 7 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0195-MLD-DEP-01 
Betreft: Bever-Melding ingediend door LV Ostyn voor de volledige overdracht van de vergunning 
verleend aan Eddy Ostyn naar LV Ostyn, Muydt 6 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00038-1 
Betreft: aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00039-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-21 
Betreft: Toekenning van renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-22 
Betreft: Overname provincielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-23 
Betreft: Weigering van de provincielening 

Dossierkenmerk: WON/B/G-2021-00041-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AH-3-aanstellen docent leefomgeving 
Betreft: Aanstellen docent leefomgeving. 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AH-4-aanstellen docent leefomgeving 
Betreft: Aanstellen docent leefomgeving. 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AH-5-aanstellen docent leefomgeving 
Betreft: Aanstellen docent leefomgeving. 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AH-6-aanstellen docent leefomgeving 
Betreft: Aanstellen docent leefomgeving. 

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BW-2021-Nota6 
Betreft: Aanstelling docenten 
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KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/21/SD 
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: afwezigheid voor 
verminderde prestaties 

Dossierkenmerk: KEN/OND/STU/ML/begroting 2020-2021 
Betreft: Begroting en rekeningen van de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0774-AGPP-DEP-01 
Betreft: Kortenaken-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het bouwen van 
een koeienstal, het herbouwen van een mestsilo, de regularisatie en het verlengen van de sleufsilo’s 
en de vroegtijdige hernieuwing en verandering van de melkveehouderij, Zandrodestraat 30 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0041-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 18 december 2020, verleend voor het regulariseren 
van een bijgebouw, Sint-Jansbergsesteenweg 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 113_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0101-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 044 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0622-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 043 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0492-BGP-DEP-01 
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RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0063-BGP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 20 januari 2021, voor het aanleggen van 
wegenis en riolering voor de voormalige buurtweg nr 1 - Galgenberg 
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