
Aanwezig:

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:

2019-10-03

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-10-03 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

Inge Moors voorzitter wd.; Bert Lambrechts,  Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;  Liliane Vansummeren, 
provinciegriffier wd.

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

de uitnodiging voor de vergadering van het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst van De Watergroep die 
zal plaatsvinden op 10 oktober 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk 
(LSM) - kennisneming van het verslag over de toestand van de begroting en de rekeningen, kennisneming van het 
activiteitenverslag en kennisneming van het strategisch kader' voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk 
(LSM) - evaluatieverslag - nieuwe samenwerkingsovereenkomst' voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019

besloten tot

de bijkomende vastlegging van een krediet voor de betalingen van de resterende facturen van 2019

besloten tot

het aanstellen van een advocaat om de Interne Beroepscommissie evaluatie van de Provinciale Secundaire school 
Hasselt, afdeling Verpleegkunde en, voor zover nodig, de provincie te vertegenwoordigen en om de belangen te 
behartigen in de schorsingsprocedure ingeleid bij de Raad van State tegen de beslissing van 5 september 2019 
houdende de handhaving van de beslissing van de delibererende klassenraad van de Provinciale Secundaire school 
Hasselt, afdeling Verpleegkunde

kennisgenomen van

de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 17 september 2019 tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het 
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2018 m.b.t. een perceel gelegen te Tongeren

kennisgenomen van

de impact van het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 op het beleid, de werking en het budget van de provincie

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 15 mei 2019 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning werd verleend voor het bouwen van een halfopen woning met praktijkruimte te Oudsbergen

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een nota met opmerkingen in het kader van de 
schorsingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 27 juni 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning 
werd verleend voor het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing met vrijstaande carports na 
afbraak van de bestaande bebouwing te Houthalen-Helchteren

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 15 mei 2019 van de deputatie houdende de toekenning van een 
stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de nieuwbouw van een eengezinswoning en het 
nivelleren van een gedeelte van een perceel gelegen te Hasselt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de voorlopige vaststelling van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. Scania Parts Logistics en Weltjens 
Transport nv”' te Oudsbergen voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot adviesvraag en de organisatie van een publieke consultatie voor het geïntegreerd 
planningsproces van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan voor een bedrijf van grondwerken te Dilsen-Stokkem

goedgekeurd

de proces- en de startnota van het geïntegreerd planningsproces van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan voor 
een bedrijf van grondwerken te Dilsen-Stokkem

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

de toekenning en uitbetaling van de werkingssubsidie 2019 in het kader van milieu- en natuurverenigingen

besloten tot

de toekenning van de nominatim subsidie voor de uitvoering van het project 'Collectieve wijkrenovatie in Limburg' en 
de uitbetaling van een voorschot
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

de verschuivingen in de budgetposten en het vergroeningsplan voor het project 'speelplaatsvergroening en 
buitenklas'  i.h.k.v. 'Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van vergroeningsprojecten van 
schooldomeinen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed  

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van een 
overzichtstentoonstelling met de betere werken van de leerlingen uit de acht Limburgse academies van begin juli tot 
eind augustus 2020 

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van een 
dansconcert op zaterdag 30 november 2019 

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van een 
benefietconcert met het mandoline-orkest 'Mando Hasselt' op zondag 1 december 2019 

besloten tot

de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale investeringssubsidie, in het kader van het provinciaal 
reglement 'Subsidiëring voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch 
erfgoed', voor het investeringsproject 'Restauratie dak & omgeving Banneux Kapel Maarlo Peer' 

besloten tot

de toekenning van een maximale provinciale investeringssubsidie, in het kader van het provinciaal reglement 
'Subsidiëring voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed - 
investeringssubsidie', voor de realisatie van het investeringsproject 'Renovatie kapel van Gibloux en Sint-Janskruis 
(Gingelom)' en de uitbetaling van een voorschot van 50 %

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring 
van lokale WO I-projecten - opheffing' voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal subsidiereglement verenigingen en 
overheidsinstellingen voor oud-strijders - opheffing' voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

de aanvaarding van de oplevering en eindafrekening van de opdracht 'bestrijding van grote waternavel in de 
Vrietselbeek en Fransenbeek te Dilsen Stokkem'

besloten tot

het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2019 van de Watering het Grootbroek

besloten tot

het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2019 van de Watering de Vreenebeek

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken 

besloten tot

het niet afschaffen van een deel van buurtweg 67 in de Atlas van de Buurtwegen van Koersel

besloten tot

de afschaffing van delen van buurtwegen 4, 23, 64, 170 en 184 en een deel van voetweg 213 in de Atlas van de 
Buurtwegen van Paal 

besloten tot

de afschaffing van een deel van voetweg 124 en de wijziging van een deel van buurtweg 50 in de Atlas van de 
buurtwegen van Koersel en de goedkeuring van het bijbehorende rooilijnplan 

besloten tot

de afschaffing van een deel van buurtweg 176 in de Atlas van de Buurtwegen van Paal 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

de melding in het omgevingsloket d.d. 23 september 2019 tot intrekking van de omgevingsvergunningsaanvraag 
voor de bouw en exploitatie van 2 windturbines in Lummen

kennisgenomen van

het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 23 september 2019 voor het project: aanleg van 
een gescheiden rioleringsstelsel, gevraagd door het college van burgemeester en schepenen van Lummen;

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting die gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van schuimglas

besloten tot
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het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 2019-09-12 waarbij een omgevingsvergunning 
werd verleend voor het veranderen van een scheikundige inrichting

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning voor het 
project 'wellness'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Wijziging OVA gefaseerde bouw van een industriesite' 
te  Genk

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Aanpassingen OMV ref. 2017005754 – 
Masterplan 2020’ gelegen te Diepenbeek, 

besloten tot

het verlenen van een gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het project 'Kleinhandelsactiviteiten Eykaert' 

besloten tot

het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport en een tuinhuis, en het deels 
weigeren van de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de verharding en de aanleg van de parking te  
Zonhoven;

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot:
- de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 6 oktober 2019 's avonds en het afsluiten van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst van 19u/week vanaf 7 oktober 2019
- de uitbreiding van de arbeidsovereenkomst met 2u/week vanaf 7 oktober 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 24u/week vanaf 27 september 2019 ter 
vervanging van een personeelslid met ziekenverlof

besloten tot

het aanstellen van een beambte voor 24u/week van 2 oktober 2019 tot en met 1 november 2019 ter vervanging van 
een personeelslid met voltijds ouderschapsverlof

besloten tot

het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot

de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot

de verbreking van de 3 deeltijdse arbeidsovereenkomsten op 4 oktober 2019 's avonds en het uitbetalen van de 
verbrekingsvergoeding

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 20 oktober 2019 ' s avonds

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 maart 2020 om haar 
pensioenaanspraken te doen gelden

besloten tot

het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 juni 2020

besloten tot

het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 maart 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het inschakelen van een vrijwillige buschauffeur leerlingenvervoer voor het 
schooljaar 2019-2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de keuze van een assessmentbureau in het kader van de aanwervingsprocedure 
directeur HRM
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kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de vervanging van een deskundige Centrale Aankoopdienst via de wervingsreserve 
deskundige overheidsopdrachten en het vacant verklaren van de functies deskundige elektriciteit, hospitality 
manager en bestuurssecretaris renovatie

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt: 'Provinciepersoneel: contractuele aanstelling in de 
mandaatfunctie van provinciegriffier' voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019

kennisgenomen van

de geldige kandidaturen voor de selectieprocedure voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve directeur Real 
Estate

besloten tot

de vaststelling van de resultaten van de mondelinge proef van de selectieprocedure voor de invulling van de 
mandaatfunctie provinciegriffier

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Raadzaal op 4 december 2019 voor infosessies 
voor burgemeesters

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het gratis ter beschikking stellen van de Boudewijnzaal voor een toelichting 'Ronde 
van Vlaanderen' georganiseerd in februari/maart 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Boudewijnzaal en de Raadzaal voor 'infoavonden 
voor ouders van leerlingen 6de leerjaar - regio Hasselt' op 27/01, 29/01 en  03/02, 05/02, 10/02/2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

besloten tot

de derde vastlegging van een krediet voor de opdracht 'LS - MS Raamcontract voor het uitvoeren van herstellingen, 
onderhouds- en beperkte investeringswerken aan elektrische installaties in het patrimonium van het provinciebestuur'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'onderhoud netwerk- en security 
componenten'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de aanvaarding van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 
'Diepenbeek - Campus - sporthal - 225 - Relighting'  

besloten tot

de aanvaarding van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Hasselt - Campus Kunstlaan - 
307 - Renovatie screens'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Diepenbeek campus - totaalrenovatie van 
een inpandige middenspanningscabine incl. vernieuwen van het ALSB'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'HESTIA binnen x buiten' i.h.k.v. het reglement betreffende het 
verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Ecologische comfortverhoging door koeling via vloer met een 
warmtepomp' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de 
toekomst. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Installeren van warmtepomp-airco op bovenkamers, in de 
gemeenschappelijke ruimte en in de ontbijtruimte' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor 
kleinschalige logies van de toekomst.

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Plaatsing van airconditioning in 3 gastenkamers' i.h.k.v. het 
reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Herpositionering naar specifieke klantnoden' i.h.k.v. het 
subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in 
Limburg. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot
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het terugvorderen van de reeds betaalde voorschotten voor het project 'Arbeidszorg'. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Logistiek Leren Zonder 
Grenzen' i.h.k.v. het Provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Logistiek Leren Zonder 
Grenzen' i.h.k.v. het Provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Logistiek Leren Zonder 
Grenzen' i.h.k.v. het Provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een nominatieve investeringssubsidie.

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie 2019.

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie i.h.k.v. het provinciaal reglement 'Ruraal Management' voor 
het werkjaar 2019.

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie voor het werkjaar 2019.

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie voor het werkjaar 2019.

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie voor het werkjaar 2019.

kennisgenomen van

de stand van zaken inzake de opmaak van een dynamische waterbalans met afwegingskader en instrumenten voor 
een reactief en proactief waterbeleid

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de aanstelling als opvoeder

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Het organiseren van een Catalonië-reis en 
een Italië-reis'

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'het sluiten van een overeenkomst tussen 
provincie Limburg en de Hogeschool PXL inzake de overdracht en de integratie van HBO5-opleidingen' voor de 
provincieraadszitting van 16 oktober 2019

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de 2e verlenging van de opdracht 'Provinciaal Domein Dommelhof - leveren van allerlei dranken en toebehoren aan 
centrale bar en recreatielokalen 2018-2020'

besloten tot

het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst betreffende het project 'The Infinity Games' aan het In Situ 
actiepunt 'Ateliers'

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Bokrijk  

kennisgenomen van
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en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw het Domein Bokrijk - wijziging 
politiereglement' voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:20 uur.

Liliane Vansummeren Inge Moors

De provinciegriffier wd., De voorzitter wd.,


