2021-01-20
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-01-20 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;
Wim Schoepen, provinciegriffier
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
de brief d.d. 8 december 2020 i.v.m. de eventuele uittreding van de provincie Limburg uit de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW) door de verkoop van haar aandelen in de VMSW aan het Vlaamse Gewest
kennisgenomen van
het jaarrapport 2020 inzake de toepassing van het Bestuursdecreet van 19 december 2018 betreffende de
openbaarheid van bestuur

besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 16 september 2020 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning onder voorwaarden werd verleend voor de aanleg van een zwembad te Nieuwerkerken
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 16 september 2020 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het regulariseren en aanpassen van de buiteninrichting van een
tankstation, het plaatsen van een totem en het hernieuwen en veranderen van een Lukoil-tankstation met shop te
Genk
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een nota met opmerkingen in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 10 september 2020 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het bouwen van 6 geschakelde eengezinswoningen te Hasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
het antwoord van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving op de aanvraag voor het Strategisch Project
“KolenspoorSTAD, KolenspoorLAND” in het kader van de twaalfde Vlaamse oproep voor strategische projecten
besloten tot
het niet toekennen van een subsidie voor het project 'verzelfstandigd, inclusief en eigentijds wonen in de binnenstad
van Maaseik' in het kader van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve projecten wonen.

besloten tot
het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Gemeenschappelijk wonen in Limburg' in het kader van het
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve projecten wonen.
besloten tot
het niet toekennen van een subsidie voor het project 'faciliteren oprichting wooncoöperatie' in het kader van het
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve projecten wonen
besloten tot
het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Strategie voor woonwagens en woonwagenconfiguraties:
woonzekerheid, woonkwaliteit en handvaten voor beleid' in het kader van het provinciaal reglement betreffende de
subsidiëring van innovatieve projecten wonen.
besloten tot
het toekennen van een subsidie voor het project 'Woon-Wijs: een (t)huis op maat' en het uitbetalen van het
voorschot i.h.k.v. het 'provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve projecten wonen'

besloten tot
het toekennen van een subsidie voor het project 'Vivos Artes' en het uitbetalen van het voorschot i.h.k.v. het
'Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve projecten wonen'.
besloten tot
het toekennen van een subsidie voor het project 'Gemeenschappelijk wonen op een historische site' en het
uitbetalen van het voorschot i.h.k.v. het 'Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve projecten
wonen'
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorontwerp van het gemeentelijk RUP 'Sport- en
recreatievelden' - GP te Alken

kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 'Panhof' - GP te Peer
kennisgenomen van
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en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorlopig vastgestelde gemeentelijk RUP 'Alken Vallei' GP in het kader van het openbaar onderzoek
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorlopig vastgestelde ontwerp van het gemeentelijk RUP
'Alken centrum 5 Zuid' - GP

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
het gunnen van de opdracht 'Bekendmaking actie Natuur in je buurt' via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor optimalisatie
overstorten collector Stiemer - Investerings- optimalisatieprogramma 2018 - project 22334 op het grondgebied van
de stad Genk
besloten tot
het vastleggen van het nodige krediet voor de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen - Watering Het
Schulensbroek - Dienstjaar 2020'
besloten tot
het vastleggen van het nodige krediet voor de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie van
District 4 en grachten van Tongeren - Dienstjaar 2020 - tweede verlenging'

besloten tot
het vastleggen van het nodige krediet voor de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de cat. en grachten
Watering de Dommelvallei (Wateragentschap Noordwest-Limburg) en district 3 provincie Limburg - dienstjaar 2020 derde verlenging'
besloten tot
het vastleggen van het nodige krediet voor de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie van
District 1 en Watering de Herk - dienstjaar 2020 - eerste verlenging'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de definitieve toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'verlichting fietspad naar Achel op
de oude spoorwegbedding'- gemeente Pelt en de uitbetaling van het saldo i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg
fietsvoorzieningen binnen het fietsfonds'.
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van de maximale investeringssubsidie voor het project 'aanleg van een fietsenstalling in
de Lepelstraat' - gemeente Pelt i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg fietsvoorzieningen buiten het fietsfonds'.
besloten tot
de gunning van de basisopdracht 'Projectcoördinatie in uitvoering van het Gebiedsgericht Geïntegreerd Strategisch
Project Kolenspoor'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 2020-12-10 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 2020-10-29 houdende de weigering van de omgevingsvergunning voor het project
'regularisatieaanvraag voor het gebruiken van een grond voor het parkeren van voertuigen en opslaan van 2e
handsvoertuigen'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van
elektronische apparaten

besloten tot
het inwilligen van het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene
evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van een
mestverwerkende inrichting
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van zuurstof en
stikstof.
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van viscose.

besloten tot
het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor een vergistingsinstallatie en
varkenshouderij.
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'bouw en exploitatie nieuwe inrichting (vergunning
vervallen wegens brand)'

besloten tot
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het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het uitsorteren van
elektrische en elektronische apparaten.
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘plaatsen van tijdelijke constructie (tent)’
besloten tot
de toepassing van de administratieve lus en termijnverlenging en de organisatie van een openbaar onderzoek inzake
de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘PAO 4cST Ratio Increase’ met
betrekking tot een terrein gelegen te Beringen
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep van derden tegen een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande
eengezinswoning met carport, te Zonhoven;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor de verandering door wijziging en uitbreiding van een
bestaande vergunde inrichting gespecialiseerd in het kweken en verwerken van blauwe bessen door o.a. uitbreiding
op het vlak van het winnen van grondwater voor irrigatie van plantages
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de functiewijziging van handel naar horeca, plaatsen
van tuinberging, terras en publiciteit, gelegen te Lommel

besloten tot
de toepassing van de administratieve lus en termijnverlenging en de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek
inzake het beroep ingediend tegen de beslissing d.d. 14 juli 2020 van het schepencollege van Lummen waarbij een
voorwaardelijke omgevingsvergunning werd verleend voor het herbestemmen en uitbreiden van de voormalige
Pastorij in een flexoffice met studio, 2 appartementen en ondergrondse garage, na het slopen van de aanbouw en
vellen van bomen gelegen te Lummen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van
handelspand en appartementen te Lummen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
kennisgenomen van
de intentie van de grensoverschrijdende werkgroep om als belanghebbende te worden aanzien in functie van de
vergunningaanvraag voor de bouw en exploitatie van een biomassacentrale te Lixhe en akkoord verleend met het
voorstel tot het gebruik van het provinciaal logo en het opnemen van een bevoegd persoon voor de correspondentie
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijsten
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de begeleiding van de evaluatie decretale graden

besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de uitbesteding van de procedures werving en selectie
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de aanstelling als deskundige Personeel en Organisatie waarbij de
aanstelling in eerste instantie beperkt wordt tot 3 maanden

kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de uitbreiding van het aantal poetsuren met 24u/maand en de toewijzing
van deze uren
besloten tot
de contractuele aanstelling van een deskundige-veldwerker met ingang van 18 januari 2021 voor onbepaalde duur
(princiepsbeslissing d.d. 10 december 2020)

besloten tot
de contractuele aanstelling van een afdelingschef Hospitality Manager met ingang van 15 februari 2021 voor
onbepaalde duur (princiepsbeslissing d.d.10 december 2020)
besloten tot
de aanstelling als halftijds hoofddeskundige voor de periode van 26 januari 2021 tot en met 24 maart 2021

besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
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besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
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besloten tot
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besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
besloten tot
de verlenging/uitbreiding van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor het schooljaar 2020-2021
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de aanwijzing voor de waarneming van de hogere functie van afdelingschef
met ingang van 1 november 2020
kennisgenomen van
de regelgeving inzake de loopbaanonderbreking - verlof voor mantelzorg en akkoord verleend met het voorstel tot
het agenderen van het agendapunt 'aanpassing rechtspositieregeling - Loopbaanonderbreking' op één van de
volgende zittingen van het Bijzonder Comité
kennisgenomen van
de uitbreiding van het geboorteverlof voor de contractuele personeelsleden met ingang van 1 januari 2021 en 1
januari 2023

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
besloten tot
de vastlegging van de kredieten voor de betaling van de clickkosten en de leasekosten van de hoogvolume
printtoestellen in de printkamer voor het dienstjaar 2021
besloten tot
het sluiten van bijakte nr. 1 houdende een wijziging van de opdracht (verlenging en stopzetting contracten) 'Hasselt Provinciehuis - Wagenpark - Leasing dienstvoertuigen van de deputatie'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de vastlegging van de kredieten voor de betaling van de energiefacturen 2021

besloten tot
de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst voor onderhoud en herstelling van daken'
besloten tot
de kwijtschelding/opschorting van de concessievergoedingen in verband met de horeca-uitbatingen sportcentrum
PD Dommelhof en PD Nieuwenhoven voor de periode 1 januari t.e.m. 30 juni 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst - Leasing dienstvoertuigen - leasecontract dienstwagen'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
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de goedkeuring voor het gebruik van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor het opnemen van een
CD van zondag 24 tot en met donderdag 28 januari 2021 en de vaststelling van de huur- en reinigingskosten
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het investeringsproject 'Renovatie Sint-Janskapel' i.h.k.v. het provinciaal
reglement betreffende de subsidiëring voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet beschermd
klein historisch erfgoed
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project '3D-visualisatie archeologische site Bocholter Graven (i.h.k.v.
grotere projectwerking Grensgevallen)' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten
onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie.
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Maken van onepager en audiovisuele
producties voor 'Limburg in 9 vragen''

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van de vierde en laatste schijf van de schuldaflossing 2020
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor de uitvoering van het project 'Kolenspoor fietsersbrug over de
spoorwegbrug'

besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van het voorschot voor het project 'Verscherping
positionering' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties ter versterking van kleinschalige logies en
fietscafés
besloten tot
het uitbetalen van het saldo voor de uitvoering van de strategische samenwerking ter uitvoering van de Limburgse
economische ontwikkelingsagenda in 2020
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de strategische samenwerking ter uitvoering van de
Limburgse economische ontwikkelingsagenda in 2021 en de uitbetaling van het voorschot voor de samenwerking
besloten tot
het uitbetalen van het saldo voor de uitvoering van de strategische samenwerking ter uitvoering van de Limburgse
economische ontwikkelingsagenda 2020.

besloten tot
het goedkeuren van de doorverkoop van een perceel industriegrond met bedrijfsunit in oprichting in exclusieve
eigendom en twee percelen in gedwongen mede-eigendom gelegen te Hamont-Achel
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
de vastlegging van een bijkomend krediet voor de opdracht 'Wakker op de Akker - voorlichting ter versterking van de
vertrouwensrelatie tussen de Limburgse agrarische producent en de consument'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als opvoeder met salarisschaal 106
besloten tot
de aanstelling als opvoeder met SSC 106

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als arts, administratief medewerker, maatschappelijk werker, paramedisch werker, psychopedagogisch consulent en psycho-pedagogisch werker.
besloten tot
de affectatie met ingang van 2021-01-01.

besloten tot
de vaste benoeming als leraar secundair volwassenenonderwijs / administratief medewerker met ingang van 1
januari 2021 (princiepsbeslissing d.d. 16/12/2020)
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 1 januari 2021

besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 1 mei 2021
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 2021-04-01
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 2021-05-01
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besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 2021-02-01
besloten tot
het verlenen van ontslag op eigen verzoek voor 5/20 als leraar secundair volwassenenonderwijs met ingang van 1
januari 2021

besloten tot
de vaststelling van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2021-2022.
besloten tot
de vaststelling van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2021-2022
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
het sluiten van zeven samenwerkingsovereenkomsten voor het project 'Smart City 2050'

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de werking en de programmatie van C-TAKT voor 2021
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

