Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 6 mei 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0160-BEP-DEP-01
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 januari 2021, verleend
voor de oprichting van een halfopen ééngezinswoning, Haaggatstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1018-BGP-DEP-01
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 20 november 2020, verleend voor
een aanvraag tot regularisatie van buitenopslag langsheen de oprit en de koer en milieumelding
klasse 3, Bergensesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1023-BGP-DEP-01
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de vergunning van 09 november 2020, verleend voor het
wijzigen van de voorschriften en bouwzone van lot 1 van een bestaande verkaveling,
Pepingensesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1024-BGP-DEP-01
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 november 2020,
verleend voor het slopen van een bedrijfspand en bouwen van een handelspand met appartementen,
parking en groenzone, Bergensesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1019-BGP-DEP-01
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020,
verleend voor het vervangen van een gascabine op lage druk door een middendrukcabine,
Kasteelstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0139-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 08 januari 2021, voor het wijzigen van het aantal
woongelegenheden en verbouwen van een studentenhuisvesting, Paul Lebrunstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1006-BGP-DEP-01
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 07 december 2020, voor het wijzigen van de functie van
deputatievergadering van 6 mei 2021

toonzaal naar horeca, regularisatie van een carport en inrichten van de parking, Brusselsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0934-BGP-DEP-01
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 19 oktober 2020, voor het bouwen van een garage,
Steenakker

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1007-BGP-DEP-01
Betreft: Gooik-beroep tegen de weigering van 12 november 2020, voor het slopen van bestaande
gebouwen, het bouwen van een meergezinswoning (14 woningen), 4 handelsruimtes en
ondergrondse garages, Edingsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0154-BEP-DEP-01
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 12 januari 2021, voor het verbouwen van een pand
met 4 woongelegenheden, Brusselsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0045-DEP-02
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 05 december 2017, voor het bouwen van een
woning, Schransdreef

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2018-0203-DEP-02
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 19 maart 2018, afgeleverd
voor het verkavelen van percelen in 82 loten voor eengezinswoningen met infrastructuurwerken,
Kruipstraat

waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/E/14/A/21.0266 EROSIE
Betreft: Oproep demonstratieprojecten 2021 rond duurzame landbouw

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2018_001_kennisgeving_advies_cassatieberoep
Betreft: Kennisgeving advies over mogelijk cassatieberoep

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 028
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: 2020-0820-BGP-BS01
deputatievergadering van 6 mei 2021

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00009-1
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2021

Dossierkenmerk: FIN/ERE-2021-00010-1
Betreft: toelage voor het in evenwicht brengen van de begroting 2021

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021016_R_hotelporselein_keukenmateriaal_FAC/gunning
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van hotelporselein en (klein) keukenmateriaal op afroep
voor alle diensten en instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Gunning.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_13
Betreft: voorstel voor de invulling van de contractuele functie deskundige heating ventilation
airconditioning (HVAC)/energie (dienst gebouwen)

Dossierkenmerk: P&O_AM_2021_1
Betreft: activerend gezondheidsbeleid - adviezen vakbonden

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_22
Betreft: voorstel voor de invulling van twee functies van bestuurssecretaris vergunningen-milieu
(dienst vergunningen) via interne personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie)

informatica
Dossierkenmerk: INF/BUR/Office365 security
Betreft: Uitbreiding Office 365 abonnementen met Microsoft E5 security op basis van raamcontract

Dossierkenmerk: INF/VERA/bedrijfsrevisor 2021-2024/plaatsing
Betreft: Plaatsing van de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor VERA voor de boekjaren 2021 tot en
met 2024
deputatievergadering van 6 mei 2021

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP-LC/opmaak verkenningsnota voor natuurbeheerplan-20413
Betreft: Opmaak verkenningsnota voor de vier provinciedomeinen in het kader van de latere opmaak
van het natuurbeheerplan.

Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/betaalplatform-20438
Betreft: Bestekvoorwaarden voor voorziening betaalplatform voor afrekening van online tickets
zwembaden provinciedomeinen

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00013-1
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Martinus Melsbroek: conservatie Onze-Lieve-Vrouwbeeld

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00015-1
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Bernardus Heikruis: herstellen dak en regenwaterafvoer

Dossierkenmerk: ERF/NOM-2021-00002-1
Betreft: Erfgoedstichting Vlaams-Brabant: toekenning en vereffening nominatieve werkingssubsidie
2021

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/F/D/2/2021-2022/21.0260 OND Gunning
Betreft: Onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie in het Demerbekken –
deel zuid - 2021-2022 – gunning soortgelijke werken - bestek 2019/04

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/210316/Steunpunt Duwobo - Energiehuizen
Betreft: Voorstel van samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 tussen de provincie Vlaams-Brabant
en de Energiehuizen 3Wplus en IGO rond energie en duurzaam renoveren en bouwen

Dossierkenmerk: LM/210422/RLBK
Betreft: Verantwoording nominatieve subsidies 2020 Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw.
deputatievergadering van 6 mei 2021

Vereffening nominatieve subsidies 2021 Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw.

Dossierkenmerk: LM/210422/RLD
Betreft: Verantwoording nominatieve subsidies 2020 Regionaal Landschap Dijleland vzw. Vereffening
nominatieve subsidies 2021 Regionaal Landschap Dijleland vzw.

Dossierkenmerk: LM/210422/RLNH
Betreft: Verantwoording nominatieve subsidies 2020 Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw.
Vereffening nominatieve subsidies 2021 Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw.

Dossierkenmerk: LM/210422/RLPZ
Betreft: Verantwoording nominatieve subsidies 2020 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
vzw. Vereffening nominatieve subsidies 2021 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vzw.

Dossierkenmerk: LM/210422/RLZH
Betreft: Verantwoording nominatieve subsidies 2020 Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw.
Vereffening nominatieve subsidies 2021 Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-WUG-2021-00001-DEP-01
Betreft: Aanvraag principieel akkoord 'Pamel' te Roosdaal

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-Energiejaarverslag 2020
Betreft: Energiejaarverslag 2020

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0990-AGPP-DEP-01
Betreft: Tienen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Colas Noord voor
de verlenging van de termijn voor een tijdelijke stapelplaats van bodem, betonpuingranulaten,
asfaltpuingranulaten, mengpuin, asfaltpuin en betonpuin, Potaardeweg zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0020-BGP-DEP-01
Betreft: Affligem-beroep van Jan Van Eynde namens Nancy Leuntjens tegen de vergunning onder
voorwaarden van 15 december 2020, verleend aan Carine Van der Straeten voor het uitbreiden van
een bestaande eengezinswoning, Wijk Pelink 2
deputatievergadering van 6 mei 2021

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0034-AGPP-DEP-01
Betreft: Boutersem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Aquafin voor
het uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, Redingenstraat zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0130-AEP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor wijziging van de
natuurvegetatie ingediend voor het kappen van bomen, André Emondstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0174-AEP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor het bouwen van een
MS-Cabine en het uitbreiden van het centraal laboratorium, Technologielaan 23

MENS
wonen
Dossierkenmerk: WON/WA/RL-2021-1-1
Betreft: toekenning van een renteloze lening voor energiebesparende maatregelen aan woningen
cliënten OCMW

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO/NOM-2020-00010 - WEBOMGEVING VR-APPLICATIE-2 - VEREFFENING
Betreft: Vereffening nomintieve subsidie Webomgeving VR-applicatie

FINANCIEN
directeur - financien
Dossierkenmerk: Fin/bel/21/034
Betreft: de ingekohierde aanslagen in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven
aanslagjaar 2020

provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/033
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.05.06

deputatievergadering van 6 mei 2021

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021015_R_elektronische betalingen_FAC/gunning
Betreft: Raamovereenkomst voor de huur, aankoop en technische bijstand van betaalterminals,
inclusief elektronische betalingen voor de instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.
Gunning.

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_06
Betreft: Vastelling, met ingang van 1 april 2021, van het rustpensioen van een administratief
hoofdmedewerker.

Dossierkenmerk: P&O_VE_2021_04
Betreft: Uitstel dag van het personeel 2021

Dossierkenmerk: P&O_WS_2021_02
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen)

Dossierkenmerk: P&P_MCr_2021_08
Betreft: Vastelling, met ingang van 1 april 2021, van het rustpensioen van een deskundige.

VRIJE TIJD
erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00018-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - IJskelder Brusselsepoort Leuven: herstel- en instandhoudingswerken
toegangszone

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00022-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Meuzegem: herstel glasramen
(fase 1)

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2020-00033-VEREFFENING
Betreft: Vereffening subsidie - Kerk Sint-Anna Baal: herstellen en toegankelijk maken hoofddak en dak
traptoren
deputatievergadering van 6 mei 2021

Dossierkenmerk: ERF/ED/21/19947
Betreft: onderhoudsenveloppe monumentenploegen - 1 februari 2020 (2): aanpassing

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/06/21.0192 BELEID invordering werkingskosten PVC 2019
Betreft: Invordering werkingskosten secretariaat provinciale Visserijcommissie 2019

Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/06/21.0193 BELEID invordering werkingskosten PVC 2020
Betreft: Invordering werkingskosten secretariaat provinciale Visserijcommissie 2020

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/210423/RHEDCOOP_doorstorting_declaratie13
Betreft: doorstorten van het Rhedcoop budget: declaratie 13 naar de andere projectpartners

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0997-AEP-DEP-02
Betreft: Leuven-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door Katholieke Universiteit te Leuven voor UZ Leuven stadscampus actualisatie
2020, Kapucijnenvoer 33

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0077-BGPP-DEP-01
Betreft: Merchtem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 december 2020, verleend
voor het aanleggen van verhardingen en het exploiteren van een helihaven, Linthoutstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0105-BGP-DEP-01
Betreft: Asse-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 30 april 2021 voor het bouwen van
kantoren, commerciële ruimtes en omgevingsaanleg, het exploiteren van een ingedeelde inrichting en
kleinhandelsactiviteiten, Vliegwezenlaan zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0219-BEP-DEP-01
Betreft: Bierbeek - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 08 februari 2021 voor het
verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, Hoogstraat 45

deputatievergadering van 6 mei 2021

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0285-BGP-DEP-01
Betreft: Landen - beroepen tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 februari 2021 voor het
bouwen van een poolhouse met zwembad en de aanleg van verhardingen, Allendelaan 24

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00049-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00050-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00051-1
Betreft: aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L./G.D.W.-16
Betreft: Opmaak dwangbevelen gerechtsdeurwaarder

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-26
Betreft: Toekenning renovatieleningen

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-2021-POL-D4 aanstelling docenten
Betreft: aanstellen van docenten

KENNISECONOMIE
onderwijs
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/21/ACP
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: afwezigheid voor verminderde
prestaties

Dossierkenmerk: KEN/OND STE/P/TM/21/BW
Betreft: Provinciale school voor buitengewoon onderwijs De Sterretjes te Tienen: tijdelijke aanstelling
deputatievergadering van 6 mei 2021

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: DVT/EVE/WK2021/provinciehuis
Betreft: Congres Science & Cycling - Vrijwilligershub

RUIMTE
leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/210401/Goedkeuring principe en overheidsopdracht thematische
projectbegeleidingen
Betreft: Goedkeuring van het plan van aanpak van overheidsopdrachten met betrekking tot
thematische projectbegeleiding bij de dienst Leefmilieu en goedkeuring van de voorwaarden en de
wijze van gunnen en de aan te schrijven firma m.b.t. de dienstenopdracht (raamovereenkomst) voor
het op maat begeleiden van Vlaams-Brabantse gemeentebesturen bij de opmaak van een actieplan
gedeeld vervoer t.b.v. de dienst Leefmilieu van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0918-AGP-DEP-01
Betreft: Londerzeel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen
en activiteiten ingediend voor het bouwen van een landbouwloods en bedrijfswoning met
aanhorigheden, het plaatsen van een electriciteitscabine en de actualisatie van de iioa's bij het
rundveebedrijf, Krinkelsteert 3

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0956-AGPP-DEP-01
Betreft: Kortenberg-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door D'Ieteren
voor het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor het uitbaten van het verdeelcentrum voor
personenwagens en bestelwagens, Leuvensesteenweg 639

Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2015-0338-DEP-03
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de weigering van 07 augustus 2015 voor het omvormen van een
herenhuis tot meergezinswoning en aanbouw van een nieuw volume met ondergrondse garage,
Engerstraat 150

STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2021 049
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-20180041-DEP-03
deputatievergadering van 6 mei 2021

FINANCIEN
provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ONTV-21-02
Betreft: Goedkeuring contract bankleningen 2021

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_6
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan dienst economie en invulling functie

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: DVT/EVE/BT/2021-OKW-SW
Betreft: Brabants trekpaard - 1 jaar projectverlenging

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_WS_2021_03
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen)

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0880-AGPP-DEP-01
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door D'Ieteren voor
de uitbreiding en actualisatie van de onderhoudsgarages met showrooms voor personenwagens en
de bijstelling van de voorwaarden, Leuvensesteenweg 326

deputatievergadering van 6 mei 2021

