2020-08-27
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-08-27 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Bert Lambrechts, voorzitter wd.; Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
besloten tot
het aanstellen van een advocaat om de deputatie in rechte te vertegenwoordigen en haar belangen te behartigen in
de schorsingsprocedure UDN die bij de Raad van State werd ingeleid tegen het besluit d.d. 2020/08/06 tot gunning
van de opdracht 'Aankoop van een HRM-suite met volledige integratie van de loonadministratie en het
personeelsbeheer
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het projectvoorstel 'Designing Effective Measures for EU's TRAnsition to Climate Neutrality
(DEMETRA)' op voordracht van de UHasselt en de ondertekening van de intentieverklaring (Letter of Intent)
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
de verlenging van de uitvoeringstermijn van deelopdracht 1 voor de opdracht 'Ontwikkelen van een responsieve
website voor klimaatbomen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van een machtiging voor het kruisen van de Kleine Beek, nr. 47, cat.2, voor het aanleggen van
nutsleidingen op het grondgebied Beringen
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Diepenbeek - grondruil tussen de
provincie Limburg en J.M. Construct voor de verlegging van de Dautenbeek aan de Steenakkerstraat' voor de
provincieraadszitting van 16 september 2020
besloten tot
de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Watering het Vereveld

besloten tot
de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2019 van de Watering het Vereveld
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 2020-07-22 waarbij het besluit van de minister d.d. 201903-22, inhoudende het verlenen van een vergunning voor onbepaalde duur voor het verder exploiteren en veranderen
door uitbreiding van een asfalt-betoncentrale, werd vernietigd
kennisgenomen van
de intrekking van de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘Windmolen (Dupl: 2020033768) Lanaken'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het splitsen en uitbreiden van een inrichting voor de op- en overslag
van textiel en plastics

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project ‘Steengoed Projecten – Elerweerd – uitbreiding met een
Werkloods & een stroomcabine, te Dilsen-Stokkem & Maaseik’
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vroegtijdig hernieuwen en uitbreiden van een veeteeltbedrijf
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een nieuwe hoogspanningselektriciteitscabine bij een bestaand kaasverwerkend bedrijf
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods voor landbouwmachines
en een toevoeging van een nieuw kadastraal perceel gelegen te Borgloon

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van 2 windturbines te Bilzen

2020-08-27
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van 4 windturbines te Bilzen-Hoeselt
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep van derden tegen een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van
een bestaande garage met afdak en het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning te Pelt

besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 sociale eengezinswoningen in
halfopen bouwvorm (1ste fase) te Hamont-Achel
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het renoveren van een ambachtelijke stokerij naar een
eengezinswoning met 2 studentenkamers als niet-zelfstandige wooneenheid te Hasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
kennisgenomen van
het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'opvolgingsrapportering MJP stand van zaken 30 juni 2020' voor de
provincieraadszitting van 16 september 2020

besloten tot
de vaststelling van de kohieren 1 en 2 "algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2020"
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
de evaluatie over de samenwerking met Certimed over de periode 1 januari 2020 tot en met 18 augustus 2020 en
besloten tot het verlengen van de uitvoering van geneeskundig toezicht op afwezigheden wegens ziekte van het
provinciepersoneel
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de contractuele aanstelling als assistent-werkman vanaf 1 september 2020
ter vervanging van een werkman tijdens ziekteverlof en aansluitend opnemen wettelijk verlof
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 4u/week vanaf 1 september 2020 om
het middagtoezicht te verrichten

besloten tot
de vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand juli 2020
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 31 augustus 2020 's avonds
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 september 2020
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 september 2020

besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 februari 2021 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden
kennisgenomen van
de resultaten van de mondelinge proef voor de functie coördinerend projectingenieur fiets en besloten tot de
vaststelling van de contractuele werfreserve
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 17 februari 2020 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Onderhoud netwerk- en security componenten'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het opnemen van een cd van 10 tot 12 september 2020 in het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden

2020-08-27
besloten tot
het toekennen van een nominatieve subsidie en het uitbetalen van het voorschot voor het onderhoud van het
toeristisch fietsroutenetwerk voor de periode januari tot en met juni 2020.
besloten tot
het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project
'Onderhoudswerken gemeentewegen en TFRNW 2020' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring
van het toeristisch fietsroutenetwerk.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Hoog-laag bed, airco en zwembad' 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 de uitbetaling van het voorschot aan de gemeente Bocholt voor de
uitvoering van het project 'Het urnenveld op de Dorperheide: een levende traditie'

besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn van het project 'Het Hooghuis in Bokrijk' i.h.k.v. het reglement
betreffende de subsidiëring van participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud' - projectsubsidie
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 30 juni 2021 voor het project 'Pelt in Bokrijk' i.h.k.v. het
reglement betreffende de subsidiëring van participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud' - projectsubsidie

besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 31 augustus 2021 van het project 'Molenaarskamp' i.h.k.v. het
reglement betreffende de subsidiëring van participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud' - projectsubsidie
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo voor het project 'Inrichten arbeidszorg'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo voor het project 'Arbeidszorgwerking maatwerkbedrijf 2019'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Arbeidszorgwerking Opleidingscentrum'

besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Arbeidszorg - werkpostorganisatie'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Arbeidsactiviteiten met zorg'
besloten tot
het verlenen van een bijkomend uitstel tot 1 december 2020 voor de realisatie van het project 'Aanleg groene
doorsteek tussen Kerkstraat en Mudhoven' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve
projecten ter versterking van de kernen van Limburgse steden en gemeenten.
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Ontwikkelen van communicatieconcept en -plan m.b.t. de Europese samenwerking van
de provincie Limburg 2014-2020'

besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor een strategische samenwerking ter uitvoering van de
Limburgse economische ontwikkelingsagenda 2020
besloten tot
het goedkeuren tot het rooien van bomen en machtiging tot de aanvraag van ontheffing van het ontbossingsverbod
voor de realisatie van de 3de vleugel van Bioville - UHasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de intrekking van het besluit van 27 mei 2020 voor een toegekende studielening in het academiejaar 2019-2020, het
opnieuw toekennen van een renteloze studielening en het sluiten van een leningscontract

DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Organiseren van begeleidingstraject voor stad Halen' via het sluiten van een
overeenkomst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Organiseren van online attestopleidingen' via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof

2020-08-27
besloten tot
de gunning van de opdracht "Creatie Performance 'The Infinity Games'" 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 11:45 uur.
De provinciegriffier,

De voorzitter wd.,

Wim Schoepen

Bert Lambrechts

