2019-06-06
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-06-06 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
kennisgenomen van
de dagorde van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding nv (in
vereffening) te Brussel op woensdag 26 juni 2019 en besloten tot het verlenen van volmacht aan de
vertegenwoordiger van de provincie Limburg
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Domein Bokrijk - sportterrein met aanhorigheden 1. onttrekking aan de concessie en wijziging concessieovereenkomst vzw Het Domein Bokrijk - 2. desaffectatie tot
het privaat domein van de provincie Limburg - 3. toekenning erfpachtrecht aan de stad Genk' voor de
provincieraadszitting van 19 juni 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
het toekennen van het saldo van de subsidie van werkingsjaar 2 en het toekennen van de subsidie en het uitbetalen
van het voorschot van werkingsjaar 3 in het kader van het subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van
het lokaal woonbeleid van 21 december 2016.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Manis
Bosch' te Nieuwerkerken in het kader van het openbaar onderzoek
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Hulsterweg' te Tessenderlo in het kader van het openbaar onderzoek
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van de subsidie voor de werking aan milieu- en natuurverenigingen 2019
besloten tot
de niet-toekenning van een subsidie in het kader van het 'reglement betreffende de subsidiëring van kleinschalige
initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie' voor het project 'Homestars street pop up store
2019'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de aankoop van 7 percelen in Borgloon in de
Ruilverkaveling Wellen van de Vlaamse Landmaatschappij' voor de provincieraadszitting van 19 juni 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'het voorstel tot aankoop van de spoorwegzate
Genk, Maasmechelen, As, Dilsen-Stokkem, Maaseik (kolenspoor) van de NMBS' voor de provincieraadszitting van
19 juni 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Bosgroep Limburg
besloten tot
de gunning van de opdracht 'aankoop van een terreinwagen voor de Bosgroep Limburg'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal
reglement 'Subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie', voor de realisatie
van het project 'E314: terug in de tijd of blik op de toekomst?'
goedgekeurd
het voorstel tot het versturen van de brief, gericht aan be-MINE NV, met de motivatie dat schachtbok 2 een intrinsiek
onderdeel van het project 'be-MINE PIT' is
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het afvoeren van oude of ontvreemde materialen en het schrappen uit de provinciale inventaris
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor RWZI Ham - Investeringsoptimalisatieprogramma 2018 - project 23339
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Onderhoud schuifafsluiters wachtbekkens'
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besloten tot
het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2019 van de Watering van Schakkebroek en
Terbermen
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor Watering het Vereveld betreffende de uitvoering van gewone werken aan
onbevaarbare waterlopen van 2de categorie - dienstjaar 2019
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor Watering de Dommelvallei betreffende de uitvoering van gewone werken aan
onbevaarbare waterlopen van 2de categorie - dienstjaar 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de afschaffing van een gedeelte van buurtweg 69 in de Atlas van de Buurtwegen van Oostham
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
de beslissing d.d. 2019-04-25 van het college van burgemeester en schepenen van Hasselt, waarbij een
omgevingsvergunning werd verleend voor het veranderen van een ziekenhuis
besloten tot
de aktename van een gedeeltelijke stopzetting (gasopslag in flessen) horende bij een bevoorradingsstation voor
motorvoertuigen
besloten tot
de aktename van de melding van overname van een inrichting voor beheer en onderhoud van nutsvoorzieningen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergund hoogtechnologisch
onderzoekscentrum
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een sanitair gebouw en de beperkte
verandering ingedeelde inrichtingen door uitbreiding van de inrichting voor productie van organische
zwavelverbindingen
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep van derden ingesteld tegen de beslissing d.d. 4 maart 2019 van het college van
burgemeester en schepenen van Herk-de-Stad waarbij een omgevingsvergunning voorwaardelijk werd verleend voor
het bouwen van een woning en het starten van een zorgwoning, te Herk-de-Stad
besloten tot
Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen en afbraak van
bestaande woningen met handel, gelegen te Hasselt
Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met carport
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het slopen van een klein handelspand met
bovenliggende woning;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'het plaatsen van een windturbine'
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een ééngezinswoning
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke verkavelingsvergunning te Lummen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
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besloten tot
het gedeeltelijk aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar
2018
besloten tot
het innen van niet-fiscale openstaande schuldvorderingen met dwangmiddelen - juni 2019 - PLOT
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en niet goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een vervanger voor de duur van de halve dagtaak en de
loopbaanvermindering zorgkrediet 50% van 2 medewerkers
besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
kennisgenomen van
de wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven 2019 - wetgeving personeelszaken
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'dagelijkse en periodieke schoonmaak gebouwen van het
provinciehuis, G-blok en H-blok'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Hasselt - Campus Kunst - 297 prefablokalen - eerste graad'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT
besloten tot
het sluiten van het addendum aan de overeenkomst 'HRM-suite -onderhoud en gebruiksrecht software digitale
loonfiches'
besloten tot
het sluiten van de overeenkomst betreffende de opdracht 'migratie collecties naar V-smart Air oplossing'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor de uitvoering van het project 'buitengewoon onderhoud asfaltwegen 20172018' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Opmaak integraal businessplan' 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
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vaststellen van de geactualiseerde
éénheidsprijzen van het Wetenschapspark fase 3 Diepenbeek' voor de provincieraadszitting van 19 juni 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar BGV
besloten tot
de aanstelling als leraar BGV.
besloten tot
de aanstelling als leraar ASV/LO.
besloten tot
de aanstelling als leraar ASV.
besloten tot
de aanstelling als leraar ASV.
besloten tot
de aanstelling als leraar BGV.
besloten tot
de aanstelling als leraar BGV.
besloten tot
de aanstelling als leraar ASV en godsdienstleraar.
besloten tot
de aanstelling als godsdienstleraar.
besloten tot
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de aanstelling als godsdienstleraar.
besloten tot
de aanstelling als leraar BGV.
besloten tot
de aanstelling als leraar ASV.
besloten tot
de aanstelling als leraar BGV.
besloten tot
de aanstelling als leraar ASV en leraar BGV.
besloten tot
het verlenen van vroegtijdig pensioen m.i.v. 2019-05-01.
besloten tot
het verlenen van vroegtijdig pensioen m.i.v. 2019-03-01.
besloten tot
het verlenen van ontslag op eigen verzoek uit de functie van vastbenoemde leraar ASV.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5Verpleegkunde. Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement en schoolreglement Provinciale Secundaire
School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, m.i.v. 1 september 2019.' voor de provincieraadszitting van 19 juni 2019
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provinciale Secundaire School Hasselt (opleiding
Verpleegkunde) en de hogeschool PXL met ingang van 1 september 2019.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale scholen van de Scholengemeenschap
van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg. Schoolreglement met ingang van 1 september 2019.' voor de
provincieraadszitting van 19 juni 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Basisschool Voeren en Provinciale
Kleuterschool St.-Martens-Voeren. Schoolreglement met ingang van 1 september 2019.' voor de
provincieraadszitting van 19 juni 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal Instituut Lommel en Provinciale
Technische School Maasmechelen. Centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. Centrumreglement met
ingang van 1 september 2019.' voor de provincieraadszitting van 19 juni 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal reglement betreffende het toekennen
van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs - wijziging en vaststelling' voor de
provincieraadszitting van 19 juni 2019
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Campus Genk - PLOT - aanpassing
vergoedingsstelsel PLOT' voor de provincieraadszitting van 19 juni 2019
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

