2019-08-29
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-08-29 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Tom Vandeput, leden; Liliane
Vansummeren, provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Kabinet Provinciegriffier
besloten tot
het plaatsen van een overheidsopdracht voor het verzorgen van een walking dinner na de slotzitting van de
budgetbesprekingen provincieraad 2019 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en
het vastleggen van de lijst van genodigden
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
het arrest van 30 juli 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen
het besluit van 21 maart 2018 van de deputatie waarbij onder een last van gratis grondafstand een
verkavelingsvergunning werd verleend voor het samenvoegen van drie percelen tot één lot voor open bebouwing
gelegen te Lommel, wordt verworpen
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 4 april 2019 van de deputatie houdende de toekenning van een
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning te Herk-de-Stad
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
het aanvraagdossier voor het strategisch project Fruitspoor in het kader van de 11de Vlaamse oproep voor
strategische projecten, in samenwerking met de steden Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren
kennisgenomen van
het aanvraagdossier voor het strategisch project “KolenspoorSTAD, KolenspoorLAND” in het kader van de elfde
Vlaamse oproep voor strategische projecten, in samenwerking met de gemeenten As, Beringen, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren, Genk, Maasmechelen en Zonhoven.
besloten tot
de uitbetaling van het eindsaldo voor het project 'Residentieel wonen in Stevoort' in het kader van het
subsidiereglement 'projecten wonen-zorg'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'het advies over het ontwerp gewestelijk RUP
'Ebema en omgeving te Zutendaal' in uitvoering van het ENA' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening
(Procoro) – wijziging samenstelling' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de goedkeuring van het huishoudelijk reglement
van de Procoro' voor de provincieraadszitting van18 september 2019
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'De opmaak van een milieueffectbeoordeling
en een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het toeristisch-recreatief knooppunt type IIa
‘Horensbergdam’ en aanpassing van de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
goedgekeurd
het voorstel tot het ondersteunen van het strategisch project 'Ontwikkeling van landschapspark de Merode'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de organisatie van een Netwerkmoment voor de vrijwilligers van de Limburgse
Repair Cafés op 24 oktober 2019
besloten tot
de betaling van het saldo 2018-2019 en het voorschot 2019-2020 van de subsidie voor het verder uitbouwen van het
provinciaal steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van het saldo voor het project 'Biobloembollen voor Limburg'
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van het saldo voor het project 'Intern participatietraject 'Hasselt 2037: een
klimaatrobuuste stad''
kennisgenomen van
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en goedgekeurd het voorstel tot deelname aan het Europees project 'C-REAL'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie voor het project 'buitenklas UCLL' en het uitbetalen van het voorschot 2019
besloten tot
het niet toekennen van een investeringssubsidie i.h.k.v. het reglement 'Vergroeningsprojecten schooldomeinen'
besloten tot
het niet toekennen van een investeringssubsidie i.h.k.v. het reglement 'Vergroeningsprojecten schooldomeinen'
goedgekeurd
het voorstel tot de deelname door de provincie Limburg als projectpartner aan het citizen science project
‘Ecologische en hydrologische respons van beken op droogte’
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het project 'aanleg wachtbekken langs Winterbeek langs de
N777' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens
besloten tot
het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het project 'Erosiebestrijding zijweg Nielstraat' i.h.k.v. het
provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens
besloten tot
het verlenen van een machtiging voor noodoverloop hemelwatertank in de Prinsenloop, nr. 70, cat. 2, op het
grondgebied Pelt
besloten tot
het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Wijshagerbeek (cat. 2, nr. 97) voor het uitbreiden van
nutsleidingen op het grondgebied Oudsbergen
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Hoeselt - Aanleg van een overstromingszone op
de Winterbeek nr. 132 - 2de categorie t.h.v. de Romershovenstraat - Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze'
voor de provincieraadszitting van 18 september 2019
besloten tot
de tweede verlenging van de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de cat. en grachten Watering de
Dommelvallei (Wateragentschap Noordwest-Limburg) en district 3 provincie Limburg - dienstjaar 2019
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor Watering van Sint-Truiden betreffende de uitvoering van gewone werken aan
onbevaarbare waterlopen van 2de categorie - dienstjaar 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de toekenning van een subsidie voor het project 'Van fietsbrevet tot het grote fietsexamen' in het kader van het
subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen' en
het uitbetalen van een voorschot
besloten tot
de afschaffing van een deel van voetweg 136 in de Atlas van de Buurtwegen van Koersel
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het advies van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie op vraag van de Stad Genk inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het project 'bouw van een nieuw Europees Crossdock (hal 1) en 2
opslagmagazijnen (hal 2 en hal 3)'
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 12 juli 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 13 juni 2019 houdende het weigeren van een omgevingsvergunning voor de vroegtijdige
hernieuwing en verandering van een inrichting voor de opslag en afvulling van gassen in recipiënten
kennisgenomen van
de beslissing van het schepencollege van Bree waarbij een omgevingsvergunning gedeeltelijk en voorwaardelijk
wordt verleend voor het bouwen van een meststoffenloods, magazijn + winkel, de regularisatie van een garage, de
plaatsing van een weegbrug, de aanleg van verhardingen en het vellen van 6 hoogstammige bomen
kennisgenomen van
de intrekking van de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘De regularisatie
van een opslagbassin voor digestaat en besturingscontainer, de regularisatie van de verbouwing van een luifel tot
loods en de plaatsing van een bijkomende opslagtank en ammoniakstripper’;
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'nieuwbouw vleesveestal' en de
vroegtijdige hernieuwing en verandering van een vergund rundveebedrijf
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besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘regulariseren van het slopen van 2
afdaken, het regulariseren van het slopen van een bovengrondse houder en het bouwen van een productie- en
opslaghal met burelen'
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'het wijzigen van de gevel en het
plaatsen van reclame'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een inrichting voor de recyclage
van bouwpuin en houtafval.
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verandering van een inrichting voor de vervaardiging en
opslag van prefab- en betonelementen door wijziging, uitbreiding en toevoeging'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de testbanen.
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een medisch labo
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuw tankstation
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: het bouwen van een eengezinswoning
(lot 2)
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'regulariseren van een woning en het regulariseren en
verbouwen van een tuinberging en de afbraak van een serre';
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Bouwen van een carport';
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project ‘het kappen van een eik’
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: 'het wijzigen van de bestemming en het verbouwen van
een vrijstaande garage naar horecagelegenheid, inrichten horecaterras en bezoekersparkeerplaatsen, bouwen van
een sanitaire ruimte tegen de linkergevel van de woning';
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het weigeren van de wijziging van de verkavelingsvergunning voor het opsplitsen van 1 lot voor open bebouwing in 2
loten voor open bebouwing
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand juli 2019
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
besloten tot
de terugbetaling van ten onrechte geïnde provinciale belasting gezinnen - aanslagjaar 2019
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 2019
besloten tot
het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 2019
besloten tot
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het aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de toekenning van een werkingstoelage voor het jaar 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de aanstelling als halftijds beambte poetsvrouw met ingang van 1 september 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 19u/week vanaf 16 augustus 2019 ter
vervanging van een personeelslid met halve dagtaak
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de aanstelling van een contractueel medewerker - onderhoud ter vervanging van
twee werkmannen afwezig wegens ziekte en het voorstel om via de VDAB kandidaturen op te vragen
besloten tot
het aanstellen van een beambte voor 24u/week ter vervanging van een personeelslid met voltijds ouderschapsverlof
van 2 september 2019 tot en met 1 oktober 2019
besloten tot
de aanstelling van een beambte voor 19u/week vanaf 1 september 2019 tot aan de afhandeling van het examen
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 15 oktober 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 8 januari 2019 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende invaliditeit
besloten tot
het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 oktober 2019
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 augustus 2020 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 juli 2020 om zijn
pensioenaanspraken te doen gelden
besloten tot
de in disponibiliteitsstelling wegens ziekte voor de periode van 9 februari 2019 tot 22 mei 2019 en vanaf 3 juli 2019
besloten tot
de in disponibiliteitsstelling wegens ziekte vanaf 12 augustus 2019
kennisgenomen van
de wijziging van het decreet van 14 maart 2019 over het politiek verlof
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Genk Campus Politieterrein 080 - multifunctionele oefenhal:
aanstellen ontwerper'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Maasmechelen Campus 201 - Vernieuwen
dakkapellen Fase 2'
DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 22 juli 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 22 juli 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 22 juli 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 22 juli 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 22 juli 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 22 juli 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
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DIRECTIE / AFDELING: Beleidscel Data en Analyse
besloten tot
het toekennen van het saldo van de subsidie voor het derde werkjaar van projectperiode 3 in het kader van het
subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
besloten tot
het toekennen van het saldo van de subsidie voor het tweede werkjaar van projectperiode 2 in het kader van het
subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Implementeren en onderhouden van een web-based applicatie (Swing) voor Limburg in
Cijfers (LinC)' via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo voor de uitvoering van het project 'Arbeidszorgproject 2018'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo voor de uitvoering van het project ‘Arbeidszorgproject Kringwinkel Okazi’
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo voor de uitvoering van het project ‘Inrichten arbeidszorg’
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo voor de uitvoering van het project ‘Arbeidszorg 2018 vzw De Sluis’
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Arbeidsactiviteiten met zorg'.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de wijziging van verkoop van de industriegrond gelegen op de industriezone Genk
Zuid
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de aanstelling van personeel via het werkingsbudget voor het schooljaar 2019-2020
besloten tot
de samenstelling van de interne beroepscommissie evaluatie
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de vastlegging van een bestelbon voor de kosten van de ontwikkeling van het curriculum en de belangenbehartiger
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Aankoop en levering installatie magazijnstelling oefenhal'
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:20 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

