2019-09-26
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-09-26 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 indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. diverse percelen gelegen te Hasselt
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 2 mei 2019 van de deputatie houdende de weigering van een
omgevingsvergunning voor het regulariseren van een fruitloods met verhardingen op een perceel gelegen in SintTruiden
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 9 mei 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd
geweigerd voor het slopen van bestaande bebouwing en het verwijderen van verharding op een terrein gelegen te
Lommel
DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor het evenement 'De Ster van Zuid-Limburg van 19 t.e.m. 22
april 2019' te Borlo, Mopertingen, Bovelingen en Jeuk-Gingelom
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor het evenement 'cyclocross St. Truiden' op 29 september 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van antwoord op de vraag van Telenet betreffende de plaatsing van nutsleidingen te As
in het gebied van het Strategisch project “Kolenspoor ruggengraat van een multiproductief netwerk”
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de aanvraag van een planologisch attest in het kader van het openbaar
onderzoek
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van Nederland
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de uitbetaling van de nominatim subsidie voor 2019 voor het project 'Kempen~Broek als UNESCO Mens en Biosfeer
gebied'
besloten tot
het definitief toekennen van de subsidie voor de werking 2019 en de betaling van het saldo
besloten tot
het definitief toekennen van de subsidie voor de werking 2019 en de betaling van het saldo
besloten tot
het definitief toekennen van de subsidie voor de werking 2019 en de betaling van het saldo
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het organiseren van de contactdag 'Netwerk Educatie' op zaterdag 7 december
2019 in UHasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
de goedkeuring voor het gebruik van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor een cd-opname door
het ensemble Hathor Consort, dat onder Consort Musicke vzw ressorteert, op 14, 15 en 17 november 2019 en de
vaststelling van de huur- en reinigingskosten
besloten tot
het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van drie
concerten door de stad Sint-Truiden op dinsdag 10 december 2019, zaterdag 14 maart 2020 en zaterdag 25 april
2020
besloten tot
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de toekenning en vereffening van provinciale werkingssubsidies 2019 in het kader van het provinciaal reglement
'Subsidiëring van verenigingen en overheidsinstellingen voor oud-strijders'
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 het project
'Kunst aan de boorden van de Herk'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor de Collector Cicindria fase
1- Investerings- optimalisatieprogramma 2007 - projectnummer 20333A op het grondgebied van de gemeente
Gingelom
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Herinrichting van de Dautenbeek nr. 206, 2de categorie, stroomafwaarts Weyerstraat in
Diepenbeek'
besloten tot
het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2019 van de Watering van Sint-Truiden
besloten tot
het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2019 van de Watering de Herk
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'aanleg van fietspaden langs de
Linkhoutstraat' - gemeente Lummen en de uitbetaling van het saldo i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg
fietsvoorzieningen binnen het fietsfonds'.
besloten tot
de toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'aanleg fietspad tussen Dreef en Keerstraat' stad Tongeren en de uitbetaling van het saldo i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg fietsvoorzieningen binnen het
fietsfonds'.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 31 juli 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 27 juni 2019 houdende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'de bouw
en exploitatie van een pluimveebedrijf voor het houden van vleeskippen'
besloten tot
het deels verlenen van een omgevingsvergunning voor het verderzetten van het proefproject Optimo
besloten tot
de aktename van de melding van de gehele definitieve stopzetting van een bevoorradingsstation voor
motorvoertuigen met LPG-verdeelinstallatie
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'het wijzigen van een bestaand truckdiesel tankstation
met LNG verdeelinstallatie'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden met een nieuw te bouwen tankeiland 'HPC'
besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor het project de uitbreiding van een woning en ophogen tuinmuur voor
het verbouwen en uitbreiden woning gelegen te Halen,
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een zonnepark, gelegen te Pelt
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden te Pelt ,
besloten tot
het opheffen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 maart 2019 houdende het
verlenen van een omgevingsvergunning onder voorwaarden voor de verbouwing en de herbestemming van een
hoeve naar 13 woongelegenheden en het bouwen van 18 appartementen met een gemeenschappelijke
ondergrondse parking en het verharden van een gedeelte van het openbaar domein aan de voorzijde van de hoeve
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
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de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 24u/week vanaf 19 september 2019 ter
vervanging van een personeelslid met ziekenverlof
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de contractuele aanstelling als assistent-autovoerder met ingang van 25 september
2019 tot aan de afhandeling van het examen
kennisgenomen van
de beëindiging van de cumulatie van beroepsactiviteiten
kennisgenomen van
de geldige en ongeldige kandidaturen voor de selectieprocedure voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve
directeur HRM
besloten tot
de aanpassing van de selectiecommissie voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve afdelingschef
Omgevingsvergunning
besloten tot
de uitsluiting van de kandidatuur voor de selectieprocedure voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve
directeur HRM
besloten tot
de uitsluiting van de kandidatuur voor de selectieprocedure voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve
directeur HRM
besloten tot
de uitsluiting van de kandidatuur voor de selectieprocedure voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve
directeur HRM
kennisgenomen van
de stand van zaken betreffende "Onderhandelingskader sectoraal akkoord lokale besturen 2020-2025"
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer
kennisgenomen van
en goedgekeurd de afspraken in verband met de infodag over het project 'be-MINE PIT'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
kennisgenomen van
en goedgekeurd de reactie op het standpunt van de stad St-Truiden betreffende het demonteren en terugplaatsen
van toegangspijlers
besloten tot
de goedkeuring van de verrekening van de opdracht 'Hasselt Museumgebouw 451 - Z33 - Uitvoering werken
rookluik'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT
besloten tot
de verlenging van de overeenkomst 'huur van 3P licenties (projectbeheer overheidsopdrachten en interne controle)'
voor de periode van 2 oktober 2019 tot en met 2 april 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht '660 Beringen be-MINE PIT Mijnbelevingscentrum Design & Build - Controleopdracht'
besloten tot
de aanvaarding van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Hasselt - Provinciehuis Behang- en schilderwerken en het leveren en plaatsen van tapijttegels en vinylvloer in het provinciehuis - D-blok Elias 2'
besloten tot
de goedkeuring van de verrekening 1 en de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Genk - Campus
Politieterrein 081 - Multifunctionele oefenhal - Deel 2: Gevelbekleding'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Nieuwjaarsontvangst januari 2020 Gestelde lichamen'
DIRECTIE / AFDELING: Arrondissementscommissariaat Tongeren
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besloten tot
de uitbreiding van een aantal verkeersvormingsklassen schoojaar 2018-2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'arbeidszorg'.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'arbeidszorg'.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project '37 graden' i.h.k.v. het reglement inzake stimulering van het
innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.
besloten tot
het gunnen van de opdracht 'het realiseren van een aanvullend traject 'Naar de kern' in de gemeenten Beringen,
Bilzen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Tongeren en Pelt' via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een subsidie i.h.k.v. het provinciaal reglement 'Ruraal Management' voor het
werkjaar 2019.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de affectatie met ingang van 2019-08-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 2019-09-01.
besloten tot
de mutatie met ingang van 01/07/2019
besloten tot
het verlenen van vroegtijdig pensioen met ingang van 2019-08-01
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 2019-11-01
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 2019-10-01
besloten tot
het ontslag met ingang van 2019-09-01
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van de nominatim projectsubsidie voor de 32ste editie van de Vlaamse Olympiade van
het Frans
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van een ad nominatim werkingssubsidie
besloten tot
de vastlegging van bestelaanvragen voor de opdracht 'huur traktoren'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden en de gunning van de opdracht 'Het leveren en plaatsen en
huur van prefab klascontainers'
besloten tot
het sluiten van een concessieovereenkomst voor het deeltijds gebruik van de sporthal
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de aanstelling van een docent
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de creatieopdracht 'Permanent Destruction - The HM Concert' via het sluiten van een overeenkomst
in het kader van de werking van C-TAKT 2019
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Bokrijk
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Het Domein Bokrijk: onderhoud historisch
groen - snoei- en knotwerken 2019 - 2020 - 2021'
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.
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De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

