
    

  

    

 
            

            
      

 
              

   

 
               

        

 
              

        

 
              

          

 
               

           

 
             

         

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 24 juni 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0968-BGP-DEP-02 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 november 2020, verleend 
voor het oprichten van meergezinswoningen, met in totaal 62 woongelegenheden, ruimtes voor 
gemeenschapsvoorziening, handelruimtes en een ondergrondse parking, Brusselsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0302-BEP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 14 juni 2021, voor het verbouwen van 
een vrijstaande eengezinswoning, Nobelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0156-BGP-DEP-01 
Betreft: Tielt-Winge-beroep tegen de weigering van 12 januari 2021 voor het slopen van de bestaande 
bebouwing en het bouwen van 13 appartementen, Leuvensesteenweg 190 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0311-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 12 maart 2021, verleend voor het 
verbouwen van een loods - toevoegen van conciergewoning, Beertsestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0310-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 maart 2021, verleend voor het 
verbouwen en wijzigen van de functie van de bestaande bebouwing, Koereit 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0331-BEP-DEP-01 
Betreft: Bever-beroep tegen de weigering van 09 maart 2021, voor de renovatie van een bestaande 
eengezinswoning en een horizontale scheiding van het huis in twee appartementen, Plaats 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0140-BGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de weigering van 11 januari 2021, voor de regularisatie van 
ontbossing, aanleg van verhardingen en bouwen van een bijgebouw, Paternosterstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0132-BGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 12 januari 2021, voor het creëren van 3 bebouwbare 
loten, Bollestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0145-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 11 januari 2021, verleend voor 
het regulariseren van het aanleggen van een bovengronds waterbassin, het aanleggen van 
containervelden en het gedeeltelijk verleggen van de Nijverseelbeek, Coenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0137-BGP-DEP-01 
Betreft: Sint-Genesius-Rode-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 17 december 2020, 
verleend voor het bouwen van een eengezinswoning, Driesbosstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0129-BGP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 30 december 2020 voor het 
gedeeltelijk ophogen van een landbouwperceel, Elsleukenstraat zn 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/JF/Vastleggen lonen agenten-19914 
Betreft: Vastlegging van de lonen agenten verkeerspark Kessel-Lo 

STAFDIENSTEN 
provinciegriffier 
Dossierkenmerk: provinciale lijst gezworenen 2022-2025 
Betreft: Vaststelling van de provinciale lijst van gezworenen 

communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/protocol/bevlagging 
Betreft: Bevlagging provinciehuis - afspraken 

Dossierkenmerk: COM/protocol/medailles/werking2020/verfijning 
Betreft: Medailles voor eeuwelingen en huwelijksjubilarissen - aanvraagformulieren en correctie 
eerdere notulen 
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juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/A/JUR/2021 044 
Betreft: schenking aan het Rode Kruis 

Dossierkenmerk: JUR/A/JUR/2021 046 
Betreft: schenking aan het Rode Kruis 

Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2020 053_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0590-BGPP-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/V/MOBI/2017025/20210614 
Betreft: goedkeuren ontwerpakte aankoop perceel te Boutersem 2de afdeling sectie A 68 ADP0000 
voor fietssnelweg F24 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 059 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0388-BGP-DEP-02 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020012_R_onderhoud_gebouwbeheersysteem_FAC/gunning 
Betreft: Dienstenopdracht voor het verlenen van technische bijstand aan, en het onderhoud totale 
waarborg van, het gebouwbeheersysteem in instellingen van het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant: - gunning. 

informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/INF/D&A/gegevensverwerking_2021-2025 
Betreft: Opdracht voor de pseudonimisering en de verwerking van fijnmazige gegevens voor Data & 
Analyse: goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AL2021_16 
Betreft: Voorstel om de doorlooptijd van de invulling van een functie te optimaliseren 
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Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_31 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van administratief medewerker bij de politieschool 
van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding via een vervangingscontract 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_15 
Betreft: Vastleggen van bijkomend budget m.b.t. de uitbestede selectie van administratief medewerker 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_17 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris jurist (juridische dienst) en van een functie 
van bestuurssecretaris personeelsbeleid-jurist (dienst personeel en organisatie) 

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_09 
Betreft: Detachering naar de functie van deskundige vaste opleider (klasbegeleider) bij de 
politieschool van het PIVO 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/DIV/ingebrekestelling_hardware2016 
Betreft: Ingebrekestelling inzake raamcontract hardware 2016 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/DIER/2021/samenwerkingsovereenkomst publi-reportages 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst publi-reportages 

Dossierkenmerk: VLK-2019-00036-1 
Betreft: Verlenging looptijd project 'Campuscafé' 

Dossierkenmerk: VLK-2020-00012-1 
Betreft: Verlenging looptijd project 'Babbeltafel' 

Dossierkenmerk: VT/NOM-2021-00002-1 
Betreft: Nominatieve subsidie aan PIN vzw voor 'uitbreiding Navigate Youth' 
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Dossierkenmerk: VT/NOM/G-2021-00001-1 
Betreft: Toekenning en vereffening nominatieve subsidies voor "Fietsvrienden" 

Dossierkenmerk: VLK-2020-00015-2 
Betreft: Vereffening tweede schijf Boekenstoet Liedekerke 

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM-KLIMAAT-ZUIDEN/G-2021-1 
Betreft: Duurzame klimaatprojecten in het Zuiden 2021 

Dossierkenmerk: LM/210608/BRAKONA subsidie 2021 
Betreft: Goedkeuring jaarverslag provinciale subsidie Brakona 2020 Vereffening projectsubsidie 2021 

Dossierkenmerk: LM/NOM-2017-00009-4 
Betreft: Verantwoording van de nominatieve subsidie aan LKSD vzw als beherende partner voor het 
project ‘Energieke Scholen’ 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-PRJ2015006-Ontwerp Lotbeek-gunning 
Betreft: Studieopdracht betreffende de herprofilering van de waterlopen Lotbeek en Oude Gracht met 
oeverinrichting en recreatieve infrastructuur in de Vallei van de Zennebeemden te Ruisbroek (Sint-
Pieters-Leeuw): - gunning. 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00021-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan 'Centrum herziening' te Glabbeek 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RUP-2021-00022-DEP-01 
Betreft: Advies van de deputatie over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'De 
Bres' te Halle 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/FSW-2021-00005-1 
Betreft: subsidie - De plaatsing van verlichting langs de F20 in Halle 
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Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00016 Realiseren FSW F24 - gunning 
Betreft: Realiseren van een Fietssnelweg F24 te Leuven, Bierbeek en Boutersem - gunning 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0929-AGPP-DEP-01 
Betreft: Asse-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door CARRO - BEL voor het uitbaten van een bedrijf voor de aanneming van 
chape-werken en het bouwen van een tweede cementsilo en overdekking voor de laadzone, Z. 5 
Mollem 570 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0103-BIJ-DEP-01 
Betreft: Diest-Verzoek tot bijstelling ingediend door SB Diest voor bijstelling van een milieuvoorwaarde 
voor de exploitatie van SB Diest nv, Industrieterrein 1 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0135-BIJ-DEP-01 
Betreft: Tienen-Verzoek tot bijstelling ingediend door Stichting Marguerite-Marie Delacroix - Fondation 
Marguerite-Marie Delacroix voor het bijstellen van de vergunningsvoorwaarden, Sint-
Truidensesteenweg 492 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0271-AEP-DEP-01 
Betreft: Keerbergen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het bouwen van 
een vrijstaande woning met zwembad, Blaasberg 5 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0284-AEP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het uitbreiden van 
een bestaande woning door het verhogen van de nok- en kroonlijsthoogte, Hertogenstraat 41 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0294-BEP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 07 april 2021 voor de regularisatie van 
een verbouwing van een eengezinswoning, Van Espenstraat 60 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0308-BEP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 07 april 2021, voor het bouwen van 
twee ééngezinswoningen, Barbarastraat 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: WOM-NOM-2021-00001-1 
Betreft: Nominatieve subsidie - Ondersteuning woningdelen 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS08-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Hartje Hageland West 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS09-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Hartje Hageland Oost 

Dossierkenmerk: MNS-WON-IGS10-2020-2022-2 
Betreft: Verantwoording subsidie 2020 en vereffening subsidie 2021 Lokaal Woonbeleid voor het 
project Best wonen tussen zoet & zout 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-NOTA 1 goedkeuring opleidingsaanbod PIVO politieschool 
najaar 2021 
Betreft: Goedkeuring opleidingsaanbod van de politieschool van het Provinciaal Instituut voor Vorming 
en Opleiding - najaar 2021 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/CAL/BK/ASBESTVERWIJDERING WIJNPERS 
Betreft: Asbestverwijdering in de Wijnpers 

economie 
Dossierkenmerk: ECO-21-deelname maand van de markt 2022 
Betreft: Principiële goedkeuring deelname maand van de markt april 2022 

Dossierkenmerk: ECO/GEZ/NOM/G-2021-00001-1 
Betreft: Toekenning en vereffening subsidies Clusterwerking Smart Hub Vlaams-Brabant 2021 
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STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D210624 
Betreft: Medailles aan jubilarissen en eeuwelingen 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-VERZ-21-02 
Betreft: Uitgave herstelling sportvloer De Sterretjes 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/047 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.06.24 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021039_D_aangepaste_fietsen_VIN/gunning 
Betreft: overheidsopdracht voor de levering van aangepaste fietsen (voor mensen met een beperking) 
voor het provinciedomein Het Vinne te Zoutleeuw: - gunning. 

Dossierkenmerk: 2021060_D_vrijgave_borgtocht_zwembadproducten_HMD_KLO 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van zwembadproducten voor de provinciedomeinen 
Halve Maan te Diest en Kessel-Lo voor de seizoenen van 2018 t.e.m. 2020. 

Dossierkenmerk: 2021210_D_overlaten monovolume_HMD 
Betreft: Voor het overlaten van een voertuig van het merk Opel en type Zafira van provinciedomein 
Halve Maan Diest. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_CV2021_35 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst 
Europa 
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Dossierkenmerk: P&O_CV2021_37 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst mobiliteit 

Dossierkenmerk: P&O_SH2021_03 
Betreft: Tegemoetkoming medische kosten 

Dossierkenmerk: P&O_SV2021_08 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2021_06 
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen) 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVPLC/gunning schouwspel Het Vinne-20728 
Betreft: Gunning schouwspel het Vinne Zoutleeuw 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/NOM-2017-00004-5 
Betreft: nominatieve subsidie IOED De Merode 2017-2019 - terugvordering 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/28/2021-0647-WAT 4490 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN om aan de onbevaarbare waterloop Keibeek 
B2113 inrichtingswerken uit te voeren 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00069-2 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00071-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00072-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00073-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L./G.D.W.-17 
Betreft: Inschakeling gerechtsdeurwaarder 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-D05 Aanstelling docent/getuige 
Betreft: Aanstelling docent/getuige 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/21/9_6_A1_Strategische_banden/EFRO/Cleantech/I2PCC/Storting5 
Betreft: Storting gemaakte kosten EFRO Project 1276 - Eindrapport 7 

Europa 
Dossierkenmerk: EUR2021_09_doorstorten_budget_H4.0E_rapport_3.2 
Betreft: Doorstorten H4.0E budget van rapport 3.2 naar andere projectpartners en provinciale diensten 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0090-AGP-DEP-01 
Betreft: Holsbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor de functiewijziging van een 
weekendverblijf naar een woning, Leming 35 
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STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 126 
Betreft: cassatieberoep Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-0426-BEP-BS-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 060 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2021-
0025-BGP-BS-01 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_12 
Betreft: definitief vroegtijdige pensionering van een personeelslid omwille van medische redenen met 
vaststelling van het rustpensioen + invulling van de vrijgekomen functie 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ND/21/20825 
Betreft: Alter Ego van Peter Weidenbaum - Ingebrekestelling 

Dossierkenmerk: ERF/ND/21/20826 
Betreft: Alter Ego van Peter Weidenbaum - principenota plaatsing PIVO 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2017-0469-DEP-03 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning van 21 juni 2021 voor het slopen van de bestaande 
woning en het bouwen van twee halfopen bebouwingen, Populierenlaan 1 
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