2020-04-22
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-04-22 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Inge Moors, voorzitter wd.; 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
het arrest van de Raad van State van 12 maart 2020 waarbij het besluit van de deputatie van 18 juli 2019 waarbij een
milieuvergunning werd verleend voor het exploiteren van een opslag- en verkoopplaats voor graanproducten,
kunstmest, strooizout e.d. te Voeren wordt vernietigd
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel om alle kosten van de ouders van leerlingen van de provinciale scholen, waar geen
tegenprestaties van de school meer tegenover staan ten gevolge van de geldende coronamaatregelen maar waar
door de ouders wel reeds een voorschot werd betaald en/of een contract werd ondertekend, ten laste te nemen
kennisgenomen van
de arresten van 17 maart 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de beroepen tot nietigverklaring
tegen het besluit van 19 juli 2018 van de deputatie waarbij een gedeeltelijke en voorwaardelijke stedenbouwkundige
vergunning werd verleend voor het regulariseren van onderdelen van een kunstencentrum op percelen gelegen te
Lanaken worden verworpen

DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie
besloten tot
de gunning van de opdracht 'plaatsen van open brief in Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard
n.a.v. Corona-crisis' via het sluiten van een overeenkomst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'plaatsen van een open brief in Het Laatste Nieuws n.a.v. Corona-crisis' via het sluiten
van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
het verslag van de publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

besloten tot
het uitbetalen van het eindsaldo voor het project 'Assistentiewoningen Zonhoven' in het kader van het
subsidiereglement 'projecten wonen-zorg'
besloten tot
het uitbetalen van het eindsaldo voor het project 'Eyckendael assistentiewoningen Riemst' in het kader van het
subsidiereglement 'projecten wonen-zorg'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
'Alken Centrum 5 Zuid' van de gemeente Alken i.h.k.v. de plenaire vergadering

kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
'Alken Vallei' van de gemeente Alken i.h.k.v. de plenaire vergadering
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de organisatie van de plenaire vergadering over het voorontwerp provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Kleinhandelszone Ringlaan' te Sint-Truiden

besloten tot
het goedkeuren van wijziging 1 (verlenging uitvoeringstermijn) van de opdracht 'Projectcoördinatie in uitvoering van
het strategisch project 'Kolenspoor, ruggengraat van een multiproductief netwerk'' en het vastleggen van het krediet
voor de opdrachtuitvoering in 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de oprichting en algemene samenstelling van de ambtelijke evaluatiecommissie i.h.k.v. het subsidiereglement voor
kleine duurzame projecten
goedgekeurd
de projectaanvraag 2020 in het kader van de overeenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de
provincie over de projectfinanciering van Bosgroepen en Regionale Landschappen 2020-2024
goedgekeurd
de projectrapportering 2019 in het kader van de overeenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de
provincie over de projectfinanciering van Bosgroepen en Regionale Landschappen 2017-2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
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besloten tot
het toekennen van investeringssubsidies en het uitbetalen van de voorschotten 2e reeks 2020 i.h.k.v. het reglement
vergroeningsprojecten schooldomeinen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het goedkeuren van verrekening 1 voor de opdracht 'Voeren - Alternatievenonderzoek waterberging Voer-Noorbeek'

besloten tot
het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst betreffende projectontwikkeling in het kader van het provinciaal
waterbeleid
besloten tot
de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2019 van de Watering van Schakkebroek en Terbermen

besloten tot
de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Watering van Schakkebroek en Terbermen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
het vastleggen van een krediet per vervoerder i.h.k.v. het gecompenseerd vervoer in Limburg voor het werkjaar 2020
goedgekeurd
het advies van de provincie Limburg naar aanleiding van publieke raadpleging complex project over de NoordZuidverbinding in het kader van de Vlaamse procedure Complexe Projecten
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het schrijven met betrekking tot het melden van het tijdelijk in gebruik nemen van gebouw 't Heultje als COVID-19
afdeling voor personen met een beperking
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep van derden ingesteld tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2019-10-24 houdende
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering bevoorradingsstation voor
motorvoertuigen'

kennisgenomen van
het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie aan het schepencollege van de gemeente DilsenStokkem inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project 'regularisatie centrale faciliteiten'
kennisgenomen van
het stopzetten van de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project ‘Aanleg van een
nieuwe gracht, met aansluiting op de bestaande afvoergracht naar bermsloot door middel van een inbuizing’
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van het recyclagepark
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de RWZI Dilsen

besloten tot
de aktename van de overdracht van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een rundveehouderij
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'wijziging CO2'
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van het recyclagepark
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Restfractie RP'

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergund recyclagepark
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergund recyclagepark
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergund recyclagepark

besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
aannemingsbedrijf van allerhande openbare en private werken
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van het recyclagepark
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van het recyclagepark

besloten tot
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het verlenen van een omgevingsvergunning met lasten en voorwaarden voor het project ‘aanleggen vispassage
Keyartmolen Bree’
kennisgenomen van
de intrekking van het beroepschrift van derden voor het bijstellen van de verkaveling te Maaseik;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'het afbreken van een bestaande schuur, het bouwen
van een nieuwe loods en de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 3'
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project fase 2 - nieuwbouw
appartementen/uitbreiding woning + afbraak woning voor nieuwbouw appartementen/uitbreiding woning + afbraak
woning
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
de intrekking van het geschorste besluit en het nemen van een nieuwe vergunningsbeslissing voor het ontbossen en
wijzigen van het reliëf van de bodem: zandwinning en inrichten voor de opslag van afval als aanloop naar het project
'Closing the Circle' Houthalen-Helchteren;
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van timing en afspraken aangaande de eerste aanpassing van het meerjarenplan 20202025
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de maatregelen inzake werkloosheid en thuiswerk in het kader van het indijken van
het Coronavirus
besloten tot
de vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand maart 2020.
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2020
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2020

besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2020
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van communicatie naar de personeelsleden inzake de vervroegde uitbetaling van het
vakantiegeld en de goedkeuring van het sectoraal akkoord 2020

besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve van deskundige onderhoud gebouwen tot en met 9 mei 2021
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve van bestuurssecretaris omgevingsvergunning tot en met 11 mei 2021.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Begijnhof Hasselt - Veiligheidscoördinatie'

besloten tot
de goedkeuring van de eindafrekening en de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Neerpelt Dommelhof
gebouw 422 - verbouwing verblijfsgebouw blok A en Neerpelt Dommelhof - aanleg gasleiding gebouw 421' i.h.k.v.
'Provinciale Gebouwen - ESCO aanbod Infrax'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het organiseren van een samenaankoop van textiele herbruikbare mondmaskers
provincie Limburg en de lokale besturen, verwante vzw's,... binnen de provincie
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besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Hasselt - Campus Handel - 251 Totaalrenovatie van inpandige middenspanningscabine'
DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken
kennisgenomen van
de beslissing van de minister van Justitie van 13 maart 2020 betreffende de goedkeuring van de begroting 2020

kennisgenomen van
de beslissing van de minister van Justitie van 19 december 2019 betreffende de goedkeuring van de
begrotingswijziging nr. 1 - 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot van 50 % voor het project
'Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018 deel 2' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van het
toeristisch fietsroutenetwerk

besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Culinair atelier met loungeruimte en hangmattencarrousel in de
tuin' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 2 juni 2020 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 verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 2 juni 2020 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 uitbetalen van het subsidiesaldo 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 toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Pelt in Bokrijk' i.h.k.v. het
reglement betreffende de subsidiëring van participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'HOA@work' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring
van intergemeentelijke en regionale arbeidsmarktprojecten
besloten tot
het verlengen van de projectperiode tot en met 31 december 2020 voor het project 'BouwBeats - de app' i.h.k.v. het
reglement betreffende de subsidiëring van intergemeentelijke en regionale arbeidsmarktprojecten

besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'HOA@work bis' i.h.k.v. het reglement betreffende de
subsidiëring van intergemeentelijke en regionale arbeidsmarktprojecten
besloten tot
het verlengen van de projectperiode tot en met 31 oktober 2020 omwille van de huidige coronasituatie voor het
project 'Limburg Clinical Research Program' fase 2 i.h.k.v. SALK
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
de gunning van de opdracht 'uitzenden van spotcampagne LimburgSmaaktnaarMeer.be' via het sluiten van een
overeenkomst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa
besloten tot
het toekennen van een subsidie voor het project 'Smart Growers' en het uitbetalen van een voorschot en het niet
toekennen van een subsidie voor dit project i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en
Acceleratiefonds
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar, administratief medewerker en opvoeder.
besloten tot
de aanstelling als studiemeester -opvoeder

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar
besloten tot
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de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als godsdienstleraar
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 2020-09-01
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 2019-09-01.

besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 2019-09-01.
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 2020-05-01.
besloten tot
het ontslag op eigen verzoek als leraar met ingang van 2020-01-01.
besloten tot
het ontslag op eigen verzoek als administratief medewerker met ingang van 2020-01-01.

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar secundair volwassenenonderwijs.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
het vaststellen van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Het leveren van boeken voor het provinciaal
volwassenen onderwijs'

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de annulatie van het zomerfestival Theater op de Markt 2020 ten gevolge van de
coronamaatregelen
kennisgenomen van
en niet goedgekeurd omwille van annulatie Theater op de Markt 2020 het gunnen van de opdracht 'Creatie van de
productie 'Cuir'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader van de werking van Theater op de Markt 2020
besloten tot
het gunnen van de opdracht 'Creatie van de productie 'Broken Shapes''' via het sluiten van een overeenkomst in het
kader van de werking van C-TAKT 2020

besloten tot
het gunnen van de opdracht 'Rapporteren aan C-TAKT van de resultaten van het onderzoek 'A Glittering. In A Box.
Somewhere'' en deze verwerken tot output voor gebruik binnen het C-TAKT netwerk'' via het sluiten van een
overeenkomst in het kader van de werking van C-TAKT 2020
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:40 uur.
De provinciegriffier wd.,

De voorzitter wd.,

Liliane Vansummeren

Inge Moors

