2019-05-15
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-05-15 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput,
leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
besloten tot
het sluiten van een bijakte m.b.t. de overheidsopdracht 'Ontwikkeling van een IT-applicatie voor de behandeling van
GAS-boetes voor gemeenten', en het goedkeuren van de offerte 2019/413 d.d. 19 februari 2019 voor de toetreding
van de stad Maaseik in de GAS-toepassing 'GAS.net' en de gunning van deze bijkomende opdracht
kennisgenomen van
het vonnis van 19 februari 2019 van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg waarbij de afstand van geding en van
rechtsvordering wordt verleend in het kader van de aansprakelijkheidsprocedure ingeleid tegen de provincie Limburg
en de stad Maaseik n.a.v. beweerde schade volgend uit de vaststelling en goedkeuring van het GRUP 'Binnenstad'
van de stad Maaseik
besloten tot
het aanstellen van een advocaat in het kader van de gerechtelijke procedure ingeleid tegen de provincie Limburg
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van Limburg tot betaling van een planschadevergoeding voor planschade
veroorzaakt door het PRUP 'Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren'
kennisgenomen van
het arrest van 16 april 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de afstand van geding wordt
vastgesteld in het kader van de vernietigingsprocedure gericht tegen het besluit van 19 september 2018 van de
deputatie tot toekenning van een verkavelingsvergunning te Lommel
kennisgenomen van
het arrest van 16 april 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 4 januari 2018 van de
deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het regulariseren van de verbouwing van
een handel/hotelgebouw gelegen te Wellen met de hieraan verbonden last van de opmaak van een notariële akte
voor de afstand van meerwaarde wordt vernietigd
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 10 januari 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning
werd geweigerd voor het wijzigen van de bestemming van de garage horend bij een tweewoonst in gesloten
bebouwing naar een bloemenwinkel en het plaatsen van een glazen wand met glazen toegangsdeur ter hoogte van
de houten poort op een perceel gelegen te Bilzen
besloten tot
het instemmen met de vervreemding van een perceel bouwgrond in Heers zonder bijkomende voorwaarden op te
leggen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de sociale
huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis te Maasmechelen op maandag 27 mei 2019 en besloten tot het verlenen
van een volmacht aan de vertegenwoordiger van de provincie Limburg
kennisgenomen van
de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van de statuten van de cvba Maaslands Huis, zoals dit wordt vermeld
in de dagorde van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de sociale
huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis te Maasmechelen op maandag 20 mei 2019 en besloten tot het verlenen
van een volmacht aan de vertegenwoordiger van de provincie Limburg
kennisgenomen van
de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de sociale
huisvestingsmaatschappij Landwaarts te Genk op maandag 20 mei 2019 en besloten tot het verlenen van een
volmacht aan de vertegenwoordiger van de provincie Limburg
kennisgenomen van
de dagorde van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de sociale huisvestingsmaatschappij
Ons Dak te Maaseik op woensdag 29 mei 2019 en besloten tot het verlenen van een volmacht aan de
vertegenwoordiger van de provincie Limburg
kennisgenomen van
de dagorde van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de sociale huisvestingsmaatschappij
Nieuw Sint-Truiden te Sint-Truiden op dinsdag 21 mei 2019 en besloten tot het verlenen van een volmacht aan de
vertegenwoordiger van de provincie Limburg
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Parkeernorm bij
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woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen' te Herk-de-Stad
kennisgenomen van
het verslag van de plenaire vergadering over het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Hippodroom' te Tongeren en de opmerkingen op het verslag
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Beeldbepalende Bakens in het landschap' te Riemst in het kader van de publieke raadpleging
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
het toekennen van de subsidie voor de werking 2019 en de betaling van het voorschot
besloten tot
het toekennen van de subsidie voor de werking 2019 en de betaling van het voorschot
besloten tot
het toekennen van de subsidie voor de werking 2019 en de betaling van het voorschot
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van de subsidie in het kader van het reglement 'Subsidiëring van kleinschalige
initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie' voor het project 'Verpakkingsvrij As'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeenten betreffende de
bestrijding van de eikenprocessierups 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
de verlenging van de uitvoeringstermijn, in het kader van het provinciaal reglement 'Subsidiëring voor het onderhoud
en de instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed - investeringssubsidie', van het
gesubsidieerde investeringsproject 'Restauratie dak & omgeving Banneux Kapel Maarlo Peer' tot uiterlijk 1
september 2019
goedgekeurd
het voorstel tot de verlenging van de uitvoeringstermijn betreffende het bekomen van de impulssubsidies toegekend
voor het project 'be-MINE PIT' i.h.k.v. hefboom- en SALK-projecten Toerisme Vlaanderen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot gerichte ondersteuning van gemeenten en wateringen door de provincie Limburg
met het oog op een uniformer en deskundig provinciaal waterbeleid naar aanleiding van de wijziging van de wet
onbevaarbare waterlopen
besloten tot
het verlenen van een definitieve machtiging voor het overwelven van de waterloop Heeswater te Riemst
besloten tot
het verlenen van de machtiging voor de regularisatie van waterneming uit de Gerhoevenweideloop (nr. 270, 2de
categorie) te Ham
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
kennisgenomen van
de stand van zaken betreffende de formulering van ambities door de werkvennootschap Noord-Zuid - vergelijking
met eerder geformuleerde opmerkingen provincie
besloten tot
de goedkeuring van de wijzigingen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Inzetten van provinciale fuifbussen 20192020 (in 5 regio’s)'
besloten tot
de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 120 in de Atlas van de Buurtwegen van Bilzen
besloten tot
de wijziging van buurtweg nr. 11 in de Atlas van de Buurtwegen van Peer en de goedkeuring van het bijbehorende
rooilijnplan
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie aan het schepencollege van Sint-Truiden inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van een proefcentrum voor fruitteelt
kennisgenomen van
het beroep ingediend tegen het besluit van de deputatie d.d. 28 maart 2019 waarbij een omgevingsvergunning werd
geweigerd voor het hernieuwen en uitbreiden van een gemengd pluimveebedrijf
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kennisgenomen van
het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie aan de stad Bree inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een inrichting voor opslag en overslag van afvalstoffen
kennisgenomen van
het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Genk waarbij een omgevingsvergunning werd
verleend voor het uitbreiden met een hal
kennisgenomen van
het verlenen van een omgevingsvergunning door de stad Sint-Truiden voor de nieuwbouw en exploitatie van een
sportcomplex met zwembad na advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie aan de stad;
besloten tot
het verlengen van de beslissingstermijn voor het project 'de bouw en exploitatie van 1 windturbine', ten gevolge van
een wijzigingsverzoek ingediend door de exploitant
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een scheikundige inrichting door uitbreiding
met bijkomende HCl-opslagtanks
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor een inrichting voor opfokpoeljen
van legkippen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van
metalen en waarbij een lozingsnorm voor kobalt wordt toegestaan
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een inrichting voor de in- en
uitwendige cleaning van tank- en bulkwagens en de opslag van handelsgoederen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bevoorradingsstation voor motorvoertuigen
door uitbreiding met een CNG-installatie
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'Aanleg fiets- en wandelpad
Montaignehof Kounterstraat'
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een houten omheining
besloten tot
de termijnsverlenging met 60 dagen voor de behandeling van het beroep ingediend tegen de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen d.d. 7 maart 2019 voor het project ‘het bouwen van een eengezinswoning'
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘het bouwen van 26 appartementen’
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een opslagplaats voor brandhout;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen bebouwing met
praktijkruimte;
besloten tot
Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het vergund dossier ivm de
vluchtweg, uitbreidingen en dakterrassen,
Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project ‘regularisatie omvorming woning tot drie appartementen’
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project ‘Renovatie van een bestaande schuur in vakwerk’
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'Bouwen van een self-carwash'
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen en het bouwen van 2 handelsruimtes en 7
appartementen
besloten tot
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het gedeeltelijk verlenen en het gedeeltelijk weigeren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van
onvergunde werken;
besloten tot
de termijnsverlenging met 60 dagen voor de behandeling het beroep van derden tegen de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen van Genk d.d. 13 november 2018, waarbij een omgevingsvergunning gedeeltelijk
en voorwaardelijk werd verleend voor het oprichten van 4 parkappartementsgebouwen en een ondergrondse
parkeergarage - termijn wordt verlengd
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt
het voorwaardelijk verlenen van de stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de nieuwbouw van
een eengezinswoning + nivelleren van een gedeelte van het perceel
Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van een erfafsluiting in
Bekaertdraad met 60cm boord in betonblokken en betonplaten
besloten tot
het intrekken van het weigeringsbesluit voor het regulariseren van een bestaande varkensstal met mestkelder en 4
silo's, de aanleg van een steenslagverharding, het regulariseren van de inplanting met dakoversteek van de
varkensstal en het plaatsen van een ondergrondse regenwaterput en het verlenen van een stedenbouwkundige
vergunning voor de mestvaalt;
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
besloten tot
het aanstellen van een beambte voor 19u/week vanaf 16 mei 2019 tot aan de afhandeling van het examen
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 10 augustus 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
besloten tot
de verlenging van de 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 beëindiging van de statutaire aanstelling op 31 juli 2019 's avonds
besloten tot
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg en dit met ingang van 15 mei 2019 's avonds
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2020
besloten tot
Mevrouw Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd. verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende
agendapunt
de verlenging van de tewerkstelling na het bereiken van de pensioenleeftijd op 1 augustus 2019
Mevrouw Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd. neemt haar plaats terug in
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot een aantal principes inzake de vervanging van afwezigheden van poetspersoneel en
arbeiders in de provinciale onderwijsinstellingen
kennisgenomen van
de lijst van deelnemers aan het schriftelijk gedeelte van de selectieprocedure voor provinciegriffier
kennisgenomen van
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de resultaten van de mondelinge proef van afdelingschef Build Real Estate en besloten tot de vaststelling van de
contractuele wervingsreserve afdelingschef Build Real Estate
besloten tot
de verlenging van de contractuele wervingsreserve van bestuurssecretaris omgevingsvergunning tot 11 mei 2020
(princiepsbeslissing d.d. 11 mei 2017)
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer
besloten tot
het afvoeren van oude of ontvreemde materialen en het schrappen uit de provinciale inventaris
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Boudewijnzaal voor een studiedag op zaterdag
23/11/2019
kennisgenomen van
en niet goedgekeurd het voorstel tot goedkeuring van creditnota's t.v.v. de mede-eigenaars van het provinciehuis
m.b.t. de tussenkomst in de verplichte beheersdaden voor 2018 en 2019.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de goedkeuring voor de betaling van de facturen voor juridische ondersteuning voor het Begijnhof Hasselt en voor
beMINE-PIT en de vastlegging van de kredieten voor de verdere samenwerking
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'PROCLIM - Raamovereenkomst: aankoop
en levering van ergonomische bureaustoelen, 24-uur stoelen en bezoekersstoelen'
DIRECTIE / AFDELING: Arrondissementscommissariaat Tongeren
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de organisatie van een lunch tijdens het netwerkevenement voor de leden van de
comités & medewerkers op 10 mei 2019
DIRECTIE / AFDELING: Beheerscel Beleidsdiensten
besloten tot
de intrekking van het besluit van 6 juli 2017 waarbij, in het kader van het provinciaal reglement 'subsidies voor
jongereninitiatieven - Limburgse popfestivals', een provinciale subsidie werd toegekend van 1 750,00 euro voor de
realisatie van het popfestival 'zwart goud - 2017' en de terugvordering van het reeds betaalde voorschot.
besloten tot
de intrekking van het besluit van 21 september 2016 waarbij, in het kader van het provinciaal reglement 'subsidies
voor jongereninitiatieven - Limburgse popfestivals', een provinciale subsidie werd toegekend van 1 500,00 euro voor
de realisatie van het popfestival 'zwart goud - 2016' en de terugvordering van het reeds betaalde voorschot.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor de uitvoering van het project
'verbeteringswerken, veiligheidsmarkeringen en signalisatie van het toeristisch fietsroutenetwerk' i.h.k.v. het
reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor de uitvoering van het project 'Jij bent 'Bij-zonder' i.h.k.v. het
reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst.
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringsdatum tot en met 15 mei 2019 voor het project 'Communicatie en
Marketing' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van
kleinschalige logies in Limburg.
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Communicatie' i.h.k.v.
het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in
Limburg.
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Uitwerking van een
marketing en communicatieplan' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van
de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een nominatieve werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2019.
besloten tot
het vastleggen van kredieten voor de overheidsopdracht 'Ontwikkeling digitaal promotieplatform, grafische werken,
contentcreatie en promotie project Proef Limburg'.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs

2019-05-15
besloten tot
de vastlegging van twee bestelbonnen en de betaling van twee facturen met betrekking tot de dotatie 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als lector
besloten tot
de aanstelling als lector
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als lector
besloten tot
de aanstelling als lector
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.
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 godsdienstleraar.
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als opvoeder met SSC 106
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Het leveren van 96 laptops voor de provinciale scholen'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'het organiseren van een skistage van
27/03/2020 tot 4/04/2020'
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Creatie van Always/Beautiful' via het sluiten van een overeenkomst i.h.k.v. de
Productiecel Theater op de Markt 2019
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De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:40 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

