2019-12-12
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-12-12 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: Kabinet Provinciegriffier
besloten tot
de vaststelling van de gastenlijst voor de nieuwjaarsontvangst gestelde lichamen op woensdag 8 januari 2020

DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
de beslissing van de Watering De Herk tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de belasting
ten behoeve van de watering 2019 m.b.t. percelen gelegen te Borgloon
besloten tot
het instellen van een hoger beroep tegen het vonnis van 25 oktober 2019 van de rechtbank van eerste aanleg van
Tongeren waarbij de provincie Limburg werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en tot het
verlenen van een mandaat om de provincie in rechte te vertegenwoordigen in de procedure voor het Hof van Beroep
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van de deputatie van 8 augustus 2019 waarbij een voorwaardelijke
omgevingsvergunning werd verleend voor het verkavelen van gronden in 62 loten bestemd voor woningbouw en
bijhorende stedenbouwkundige handelingen (het vellen van hoogstammige bomen, het wijzigen van het reliëf van de
bodem en aanleg van wegenis en infrastructuur) te Maaseik
besloten tot
het verlenen van toestemming aan de concessiehouder om de bestaande loods gelegen op een perceel te Velm te
slopen en op dezelfde plaats een nieuwe loods te bouwen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oostham' te Ham in het
kader van de publieke raadpleging
besloten tot
de vastlegging van het benodigde krediet voor de uitvoering van de opdracht 'Projectcoördinatie in uitvoering van
het Grensoverschrijdend Gebiedsgericht Strategisch project Albertknoop+'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Opmaak van een studie 'Referentiekader
ruimtelijke regionale eigenheid''

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
het indienen van de geactualiseerde aanvraag voor een project asbestverwijdering bij lokale besturen
besloten tot
de toekenning van de nominatimsubsidies en de betaling van de voorschotten in het kader van de provinciale
zwerfkattenaanpak - werkingsjaar 2020
besloten tot
de toekenning en betaling van de nominatim subsidie voor het project 'Gemeenten voor de Toekomst 2019-2020'
besloten tot
de niet-toekenning van een subsidie in het kader van het reglement 'Subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter
ondersteuning van de circulaire en deeleconomie' - project 'verplaatsing locatie Repair Café Sint-Truiden'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
de goedkeuring van de oplevering en de eindafrekening van de eerste verlenging van de opdracht 'Onderhoud
schuifafsluiters wachtbekkens'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de toekenning en de betaling van de nominatim subsidie voor het project ‘Dorpstraat fietsstraat’ (schoolomgeving) '
besloten tot
de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 122 in de 'Atlas van de Buurtwegen' van Genk
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een zendmast te Zutendaal
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besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een tankstation en carwash.
besloten tot
het geven van een deels gunstig gevolg aan het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden opgelegd in de
omgevingsvergunning voor het exploiteren van een pluimveeslachterij met betrekking tot de lozingsparameter van
Kobalt
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een rundveebedrijf
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het vergunde bungalowpark met een WKKinstallatie

besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning, voor de terreinaanlegwerken, inrichten projectzone voor
tijdelijke opslag te Ham
besloten tot
de toepassing van een administratieve lus ingevolge de organisatie van een openbaar onderzoek op het grondgebied
van de gemeente Ham en de gemeente Tessenderlo voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een
industriële hal te Ham
kennisgenomen van
en goedgekeurd de vraag om termijnverlenging inzake een beroep ingesteld tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 16 juli 2019 houdende een weigering van een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een maalderij met opslagplaats, winkel, kantoorruimte en conciërgewoning te Diepenbeek
kennisgenomen van
en goedgekeurd de vraag om termijnverlenging voor de behandeling van het beroep ingediend tegen de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen van Lommel d.d. 13 augustus 2019, waarbij een
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het bouwen van 6 bedrijfsunits te Lommel
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: 'bouwen van een vrijstaande garage' te
Peer
besloten tot
het gedeeltelijk verlenen van een omgevingsvergunning met voorwaarden voor de exploitatie van het
carrosseriebedrijf met de gemelde IIOA’s en voor het inrichten van een conciërgewoning met buitentrap en het
gedeeltelijk weigeren wat betreft het inrichten van een kapsalon in een bedrijfsgebouw te Hamont-Achel
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 hotelkamers (als uitbreiding op
een bestaand hotel) gelegen te Pelt

besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor de bestemmingswijziging van woon- en handelshuis
naar horeca
besloten tot
het deels vergunnen voor de stedenbouwkundige handelingen inzake het slopen van twee gebouwen en deels
weigeren voor de aangevraagde verkaveling voor het project: het slopen van gebouwen en het verkavelen van 1
perceel in 5 loten met de aanleg van wegenis en nutsleidingen, gelegen te Oudsbergen
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van oprit in asfalt en regularisatie
van kappen van bomen gelegen te Tessenderlo

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
besloten tot
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand november 2019
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst

besloten tot
de vervroegde aflossing van het krediet 2336 van het Rollend Woonfonds
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besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2007
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2008
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2009

besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2010
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2011
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2012
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2013

besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2014
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 2008
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 2010
besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting bedrijven aanslagjaar 2012

besloten tot
de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting bedrijven aanslagjaar 2013
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift inzake algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift inzake algemene provinciebelasting bedrijven 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 20u/week vanaf 6 januari 2020 ter vervanging van een
personeelslid met ziekenverlof
besloten tot
het aanstellen van een beambte voor 24u/week vanaf 6 januari 2020 en dit tot aan de afhandeling van het examen

besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
kennisgenomen van
de aanvraag tot het inschakelen van een JOJO VEVE jongere DBSO polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen
kennisgenomen van
het verslag van de meerdaagse dienstreis van 11 tot en met 15 november 2019 naar Noorwegen
kennisgenomen van
het verslag van de meerdaagse dienstreis van 16 tot en met 23 november 2019 naar Guangdong (China)

kennisgenomen van
het verslag van de werkconferentie over NME/EDO in Luxemburg van 20 tot en met 22 november 2019.
besloten tot
de verlenging van de contractuele wervingsreserve van bestuurssecretaris senior communicatieadviseur tot 17
december 2020

besloten tot
het vacant verklaren van de contractuele functie bestuurssecretaris projectingenieur Grind/Water via de aanleg van
een contractuele wervingsreserve en het vaststellen van de selectieprocedure en de selectiecommissie
kennisgenomen van
het verslag over de deelname aan de Reuvensdagen 2019 in Apeldoorn op 21 en 22 november 2019
besloten tot
de gunning van de opdracht 'het ter beschikking stellen van de locatie en het verzorgen van de catering voor de
nieuwjaarsreceptie voor het provinciepersoneel op maandag 6 januari 2020' via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer
besloten tot

2019-12-12
de afvoer van verouderde ICT-materialen ikv de uitkanteling van de dienst SPIL en het schrappen uit de provinciale
inventaris
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
besloten tot
de goedkeuring van de bijkomende vastlegging kredieten 2019 'Ruitenkuis in de Provinciale instellingen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de derde verlenging van de opdracht 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken
aan daken' voor de periode van 11-02-2020/10-02-2021
DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 24 september 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 18 september 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 30 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 30 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018

kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 30 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 30 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 18 september 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 17 september 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018

kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 30 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 24 september 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 30 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018

DIRECTIE / AFDELING: Beheerscel Beleidsdiensten
besloten tot
de betaling 2019 van de ondersteuningsovereenkomst 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 31 december 2020 voor het project 'Ontwikkeling en
implementatie online bookingtool voor logies in Limburg'

besloten tot
het toekennen van een investeringssubsidie en het betalen van een voorschot voor het project 'Bestrijkingswerken
op het FRNW tracé op de Scheepvaartstraat e.a' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
het toeristisch fietsroutenetwerk
besloten tot
de intrekking van het besluit van de deputatie van 19 april 2017 waarbij, in het kader van het provinciaal reglement
'Subsidiëring van erfgoeddepots - investeringssubsidie', een provinciale investeringssubsidie van maximaal 30
000,00 euro werd toegekend voor het investeringsproject 'Inrichting bovenverdieping voormalig Ursulinenklooster tot
documentatiecentrum/archiefruimte' en tot de terugvordering van het reeds betaalde voorschot
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Heerlijkheid Franciscushof' i.h.k.v. het reglement betreffende
het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst

besloten tot
het betalen van het subsidiesaldo voor het project 'Batterijtjes op(ge)laden batterijen' i.h.k.v. het reglement
betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het betalen van een voorschot voor het project 'Marketing &
Communicatie' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van
kleinschalige logies in Limburg.
besloten tot
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het toekennen van een projectsubsidie en het betalen van een voorschot voor het project 'Verscherping
positionering/profilering - marketing' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking
van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg
besloten tot
het betalen van het subsidiesaldo voor het project 'Marketing & Communicatie' i.h.k.v. het subsidiereglement voor
bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg.
besloten tot
het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde subsidie voor het project 'Marketing en Communicatie' i.h.k.v. het
subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in
Limburg.
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 31 december 2020 van het SALK-project 'Fietsparadijs Limburg'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa
uitgesteld de beslissing betreffende
de stand van zaken Euregio Maas-Rijn 2030 - strategie

uitgesteld de beslissing betreffende
de stand van zaken van de voorbereiding van het Interreg VI Euregio Maas-Rijn programma 2021-2027
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar, leraar ASV, leraar BGV, godsdienstleraar en leraar N.C.-zedenleer.
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar/leraar niet-confessionele zedenleer
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar/godsdienstleraar/leraar niet-confessionele zedenleer
besloten tot
de aanstelling als godsdienstleraar

besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 september 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 september 2019
besloten tot
de mutatie met ingang van 1 oktober 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de goedkeuring van de terugbetalingsplannen van begunstigde leners bij het Fonds van de Limburgse
Studieleningen - december 2019
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
het vastleggen van een bijkomend krediet voor de opdracht 'Leveren van vers belegde broodjes voor opleidingen van
het PLOT'
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. de financiële regeling voor de betaling van een halftijds
artistiek coördinator aan de stad Genk i.h.k.v. de werking C-TAKT 2019
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

