Deputatie van Vlaams-Brabant
BESLUITENLIJST
Donderdag 27 mei 2021

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0208-BEP-DEP-01
Betreft: Kapelle-op-den-Bos-beroep tegen de vergunning van 03 februari 2021, verleend voor het
bouwen van een tuinmuur, Hogerheistraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0056-BGP-DEP-01
Betreft: Wemmel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 december 2020, verleend
voor het bouwen van een eengezinswoning, Eykenveld

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0018-BGP-DEP-01
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 december 2020, verleend voor
het slopen van de bestaande gebouwen ter realisatie van een nieuwbouw voor de SintMaartenschool, Brusselsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0201-BEP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 februari 2021, verleend voor
het verbouwen van een eengezinswoning en het verbouwen van een meergezinswoning,
Riddersstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0199-BEP-DEP-01
Betreft: Halle-beroep tegen de weigering van 29 januari 2021, voor het bouwen van een
meergezinswoning type gesloten bebouwing met 2 appartementen, Acacialaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0198-BEP-DEP-01
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 januari 2021, voor een
functiewijziging van eengezinswoning naar dienstverlening en appartement (regularisatie), Oct de
Kerchove d'Exaerdestraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0202-BEP-DEP-01
Betreft: Merchtem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 januari 2021, verleend
voor het inrichten van kantoorruimte in een KMO-gebouw, het aanpassen van de zij- en achtergevel
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en het bouwen van een bijkomende brandtrap aan de achtergevel, Dooren

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0010-BGP-DEP-01
Betreft: Boortmeerbeek-beroep tegen de weigering van 30 november 2020, voor het creëren van 4
bouwloten voor halfopen bebouwing en het slopen van een woning, Rijmenamsebaan

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0042-BGP-DEP-01
Betreft: Hoeilaart-beroep tegen de weigering van 14 december 2020, voor het verkavelen van grond in
1 achterin gelegen lot, Weemstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0863-BGP-DEP-02
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

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0994-BGP-DEP-01
Betreft: Londerzeel-beroep tegen de weigering van 30 september 2019, verleend voor de
functiewijziging van kantoor naar gemeenschapsruimte, Steenkapperstraat

FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: FIN-BB-21-04
Betreft: Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Dossierkenmerk: FIN-BB-21-05
Betreft: Nieuwe of gewijzigde nominatieve subsidies 2020-2025 van 22 juni 2021

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/protocol/TeDeum21juli2021
Betreft: Organisatie van een Te Deum op 21 juli 2021

Dossierkenmerk: COM/toelating/projectie/FITjuni2021
Betreft: Aanvraag tot projectie op zijgevel provinciehuis voor campagne Flanders Investment & Trade
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interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Dossierkenmerk: IDPB/2105/WD/Hitte- en koudeplan
Betreft: Hitte- en koudeplan

FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: FIN-BB-21-07
Betreft: buitengebruikstelling vast activa

ONDERSTEUNING
directeur - ondersteuning
Dossierkenmerk: OST-2021-OB-KD-01
Betreft: Organisatiebeheersing jaarrapport 2020 provinciebestuur Vlaams-Brabant

informatiebeleid
Dossierkenmerk: OST/IFB/Raamcontract_DAV_Expertise
Betreft: Digitaal Archief Vlaanderen - Mogelijkheid gebruik te maken van raamcontract DAV

personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_12
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris projectcoördinator (dienst ruimtelijke planning)

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_02
Betreft: Detachering naar de functie van deskundige vaste opleider (geweldbeheersing) bij de
politieschool van het PIVO

Dossierkenmerk: P&O_2021_CV32
Betreft: Ontslag op eigen verzoek van een technisch hoofdassistent zwembadmedewerker in het
provinciedomein te Huizingen
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informatica
Dossierkenmerk: INF/PVB365/principe
Betreft: Deelname raamcontract Project LB365 (vervolgtraject generieke componenten voor Vlaamse
gemeenten) - principe beslissing

VRIJE TIJD
directeur - vrije tijd
Dossierkenmerk: VLK-2019-00019-1
Betreft: Terugvordering subsidie Boekenstoet Zennevallei

Dossierkenmerk: VLK-2019-00024-1
Betreft: Terugvordering subsidie Boekenstoet Dilbeek 2019-2020

Dossierkenmerk: VLK-2019-00026-1
Betreft: Terugvordering subsidie Boekenstoet Zemst

Dossierkenmerk: VLK-2020-00001-1
Betreft: Terugvordering subsidie taalactiverende en taalstimulerende vakantie

Dossierkenmerk: VT/NOM-2019-00003-1
Betreft: Terugvordering nominatieve subsidie project Boekenstoet Landen

erfgoed
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00014-1
Betreft: Toekenning subsidie - Sint-Pieterskerk Kiezegem - toren: herstellen dakbedekking,
dakstructuur en regenwaterafvoer, plaatsen ladderhaken en vogelwering, vochtwering galmborden

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00016-1
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Pieters Kwerps: herstellen galmborden en wijzerplaat,
schilderen buitenschrijnwerk

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00019-1
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Onze Lieve-Vrouw Hemelvaart Nieuwenrode: herstellen
glasramen, muurwerk en dakstructuur, reinigen zolders, plaatsen vogelwering
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Dossierkenmerk: ERF/JDC/21/20594
Betreft: Verantwoording toegekende subsidies van het agentschap Onroerend Erfgoed aan het
Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

RUIMTE
waterlopen
Dossierkenmerk: RMT/WAT/i/21.0324 BELEID
Betreft: projectvoorstel Slimme Regio proactief stormwater beheer Vlaams-Brabant –
samenwerkingsovereenkomst

leefmilieu
Dossierkenmerk: LM/210511/Subsidieaanvraag Steunpunt Duwobo
Betreft: Aanvraag voor een projectsubsidie bij de Vlaamse overheid voor het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2021.

ruimtelijke planning
Dossierkenmerk: PRJ-2021002_Ruimtelijke scan Lennik en Dilbeek - gunning
Betreft: Onderzoeksopdracht 'Ruimtelijke scan Lennik en Dilbeek' - gunning

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2016003 Horizon+ 2021-2024 goedkeuring financiële nota en
subsidie aan Natuurinvest
Betreft: Horizon+ 2021-2024 goedkeuring financiële nota en subsidie aan Natuurinvest

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2016003-raamcontract Horizon+-communicatie en participatiebestek
Betreft: Strategisch project Horizon+ - Raamcontract communicatie en participatie - goedkeuring
bestek en wijze van gunnen

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2016003-raamcontract Horizon+-projectcoördinatie-bestek
Betreft: Strategisch project Horizon+ - Raamcontract ondersteuning projectcoördinatie - goedkeuring
bestek en wijze van gunnen
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mobiliteit
Dossierkenmerk: MOB/BFF-2020-00006-2
Betreft: subsidie - de aanleg van fietspaden in de Vakenstraat in Rotselaar

Dossierkenmerk: MOB/FSW-2020-00017-1
Betreft: Subsidie - Aanleg van de fietsinfrastructuur langs de fietssnelweg F20 (Malheidebrug,
Klabbeeksesteenweg en Roggemanskaai/Laroystraat)

gebouwen
Dossierkenmerk: RMT-GEB-PPK-AR-20-01-GOEDKEURING-DEP-01
Betreft: Vernieuwen dakhuid en isoleren dak hoofdgebouw proefcentrum Pamel

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0724-AGPP-DEP-02
Betreft: Gooik-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en
activiteiten voor het slopen, bouwen en verbouwen van stallen en loodsen, het aanleggen van
bezinkput, mestsilo en verhardingen en het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor het
uitbaten van het rundveebedrijf, Langestraat 75

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0887-AGPP-DEP-01
Betreft: Overijse-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door Aquafin voor het aanleggen van riolering en fietspad en het her- en
openleggen van de Ijse, J. Bt. Dekeyserstraat

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0966-AGPP-DEP-01
Betreft: Leuven-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Terumo Europe
voor het veranderen en actualiseren van de vergunning van de inrichting voor de productie van
medisch materiaal, Interleuvenlaan 40

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1016-AGP-DEP-01
Betreft: Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden
ingediend voor het plaatselijk verleggen en inbuizen van de Veldbeek en het aanleggen van inritten,
Blanklaerstraat 2-4

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0009-BGP-DEP-01
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 11 december 2020, voor het renoveren van een
bestaande veranda, Langenhofstraat
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0043-BGP-DEP-01
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 14 december 2020, voor het verkavelen van gronden,
Edingsesteenweg

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0059-BGPP-DEP-01
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 december 2020,
verleend aan EG Retail (Belgium) voor de exploitatie van een benzinestation met carwash,
Romeinsesteenweg 600

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0076-AGPP-DEP-01
Betreft: Meise-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Aquafin voor het
veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, Gudrunlaan zn

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0091-AGPP-DEP-01
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en
activiteiten ingediend door DEWIL R. voor de hervergunning en verandering van het
reststoffencentrum en het bouwen van een luifel, de regularisatie van de loods, de uitbreiding van de
betonverharding en de aanleg van twee infiltratiegrachten, Ambachtenlaan 111

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0153-AEP-DEP-01
Betreft: Kampenhout-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het bouwen van
een brug over de Weisetterbeek, Leuvensesteenweg 253

MENS
wonen
Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2018-00012-1
Betreft: Vervroegde terugbetaling inzake een renteloze lening door een Sociaal Verhuurkantoor

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO - 21 - 9.1. - Life-on-Chip Conferentie 4.0.
Betreft: Organisatie van de 4e editie van de Life-on-Chip Conferentie

Dossierkenmerk: ECO/2021/overdracht activiteiten en vereffening activiteitencoöperatie Co&Go
Betreft: Machtiging overdracht activiteiten en vereffening activiteitencoöperatie Co&Go!
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Dossierkenmerk: ECO/3.3.2/G-2021-00001-1
Betreft: Subsidies sociaal ondernemerschap 2021

Dossierkenmerk: eco/2021/2.6.2.1.-20436
Betreft: Overdracht promotorschap ESF project 472 kwalificerende trajecten in de zorg van provincie
naar IN-Z

Dossierkenmerk: ECO/8.2-2015-00001-2
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo Europees streekontwikkelingsproject 'PV op Maat'

Dossierkenmerk: ECO/8.2-2015-00002-2
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo Europees streekontwikkelingsproject 'PV Op Maat'

Europa
Dossierkenmerk: EUR2021_08_Goedkeuring_Stargate
Betreft: Goedkeuring van de deelname van de provincie in het project Stargate - verduurzaming van
Brussels Airport

STAFDIENSTEN
communicatiedienst
Dossierkenmerk: COM/Zondag/2019-2022/2021/campagnedomeinen
Betreft: Inlassingen De Zondag - campagne provinciedomeinen - juni 2021

FINANCIEN
budget en betalingen
Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/037
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.05.27

provinciebelastingen en ontvangsten
Dossierkenmerk: FIN-ORTH-2021-03
Betreft: advies begrotingswijziging 2021 bisschoppelijke Grieks-orthodoxe kerkfabriek Aartsengelen
Michel en Gabriel te Brussel
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Dossierkenmerk: Fin/bel/21/038
Betreft: de ingekohierde aanslagen in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven
aanslagjaar 2020

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/039
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven
aanslagjaren 2017 en 2020

ONDERSTEUNING
facilitair beheer
Dossierkenmerk: 2021055_D_zitelement_VIN
Betreft: overheidsopdracht voor het ontwerpen en plaatsen van een zitelement in het provinciedomein
Het Vinne te Zoutleeuw: - goedkeuring van de wijze en voorwaarden van gunnen; - goedkeuring van
de aan te schrijven leveranciers.

VRIJE TIJD
recreatie
Dossierkenmerk: 2021/REC/schouwspel/VIN-20551
Betreft: Overheidsopdracht voor het uitwerken en organiseren van een schouwspel met klank en licht
op het water van het Vlaams-Brabantse provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw: - goedkeuring van
de voorwaarden en de wijze van gunnen; - goedkeuring van de aan te schrijven firma.

RUIMTE
mobiliteit
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00013
Betreft: Vervanging leidend ambtenaar voor studieopdracht F24 Leuven-Tienen

vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0318-BGP-DEP-03
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem - beroepen tegen de vergunning onder voorwaarden van 25 februari
2019 voor de afbraak van een eengezinswoning met apotheek en een nieuwbouw van een
meergezinswoning (9 wooneenheden) met apotheek, Ter Elzen 21

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0620-EVAL-DEP-01
Betreft: kennisgeving verslag POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) na GPBV
(Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging) evaluatie van de chocoladefabriek in
deputatievergadering van 27 mei 2021

Halle

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0099-BGPP-DEP-01
Betreft: Overijse-beroep van Celine Johanna C De Ploey namens BV Agro Fluyt tegen de weigering
van 22 december 2020, verleend aan Agro Fluyt voor het uitbreiden en het uitbaten van een
glastuinbouwbedrijf, Groeneweg 110

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0265-MLD-DEP-01
Betreft: Asse-Melding ingediend voor het stopzetten van de papier- en kartonhandel, Broekooi 290

MENS
wonen
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00058-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00059-1
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-30
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen

PIVO
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AH-7-aanstellen spreker docentendag
Betreft: Aanstellen spreker docentendag.

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AH-8-aanstellen spreker docentendag
Betreft: Aanstellen spreker docentendag.

Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AH-9-aanstellen spreker docentendag
Betreft: Aanstellen spreker docentendag.
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STAFDIENSTEN
juridische dienst
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 019_schorsingsarrest
Betreft: schorsingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-0482BGPP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 054_vernietigingsarrest
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20191094-BEP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 039
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200519-BGP-DEP-01

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 051
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200594-BGP-DEP-02

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 055
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-20200739-BGP-DEP-01

ONDERSTEUNING
personeel en organisatie
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_14
Betreft: decretale graden: goedkeuring planning voor de cyclus 2021-2022

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: D/PMVC/15G16/23420_KBM
Betreft: VLAREM-Vergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Fingo - Frederickx BVBA voor het
verder uitbaten en veranderen van de inrichting voor de productie van betonelementen gelegen
Schuttersveldstraat 11 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem

deputatievergadering van 27 mei 2021

KENNISECONOMIE
economie
Dossierkenmerk: ECO-2021-3.3.3-20629
Betreft: Ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw

RUIMTE
vergunningen
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1027-BGP-DEP-01
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 01 december 2020, voor het bijstellen van een
verkaveling, Kempenlaan
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