2019-10-10
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-10-10 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:00 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: Griffie
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen in het Ten Haegdoorn Heide Natuurgebied te Houthalen-Helchteren
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen in de Vallei van de Grote Nete te Hechtel-Eksel
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Beringen
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Dilsen-Stokkem
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Heers
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Wellen
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen in de Vallei van de Winterbeek te Hoeselt
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Sint-Truiden
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Ham
kennisgenomen van
het arrest van 17 september 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 31 augustus 2017 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige
vergunning werd verleend voor het bouwen van 30 appartementen onder de vorm van 3 urban villa’s, een
ondergrondse parking (36 pp) en de afbraak van een bestaande muur op een terrein gelegen te Tongeren wordt
verworpen
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 13 juni 2019 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd geweigerd voor de aanvraag tot regularisatie van een overdekt terras en het
regulariseren van verharding op een perceel gelegen te Oudsbergen
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 23 mei 2019 van de deputatie houdende de weigering van een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van een gebied in 21 loten, waarvan 15 bouwloten, gelegen te
Maasmechelen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Bedrijventerrein Schophem' te Voeren in het kader van de publieke raadpleging
goedgekeurd
het voorstel van antwoord aan de stad Maastricht over het 'ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van de werkingssubsidie aan milieu- en natuurverenigingen 2019
besloten tot
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de toekenning en uitbetaling van de subsidie voor werking aan milieu- en natuurverenigingen 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van een
concert 'Weihnachtsoratorium' van J.S. Bach op zaterdag 21 december 2019
besloten tot
de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale investeringssubsidie, in het kader van het provinciaal
reglement 'Subsidiëring voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol niet beschermd klein historisch
erfgoed', voor het investeringsproject 'Renovatie Kapel Onze-Lieve-Vrouw aan de kerk van Guigoven'
besloten tot
de toekenning van een maximale provinciale investeringssubsidie, in het kader van het provinciaal reglement
'Subsidiëring voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed',
voor het investeringsproject 'Restauratie dak Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand' en de uitbetaling van een
voorschot van 50 %
besloten tot
de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal
reglement 'Subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie', voor het project
'Archeologiedagen 2019: Weg met de Romeinen!'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van een definitieve machtiging voor het plaatsen van een boombrug op de Stiemer in Diepenbeek
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor Afkoppelen parasitair
debiet H. Dunantstraat - Investerings-optimalisatieprogramma 2016 - project 22612 op het grondgebied van de
gemeente Lanaken
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor Verbindingsriolering
Jesserenstraat - deel Jesserenstraat - Investerings-optimalisatieprogramma 2007 - project 21077B op het
grondgebied van de stad Borgloon
besloten tot
het voorlopig opleveren en het goedkeuren van de eindafrekening voor de opdracht 'Herstelproject heischraal en
blauwgrasland in provinciedomein Nieuwenhoven ihkv instandhoudingsdoelstellingen'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Deelopdracht - Demer Blookstraat ihkv de realisatie fietssnelweg Spoorlijn 18'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het verzoek d.d. 4 september 2019 tot het organiseren van een projectvergadering overeenkomstig de bepalingen
van artikel 6 tot en met 8 OVB inzake een omgevingsvergunnng voor het project 'Windproject Kristalpark West &
Oost te Lommel' - projectvergadering wordt niet georganiseerd
kennisgenomen van
het Ministerieel Besluit d.d. 12 september 2019 houdende wijziging van het besluit van de deputatie d.d. 14 maart
2019 waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'bouwen en exploiteren van 3 windturbines'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een rundveehouderij.
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project “Voorzuivering De Luysen” te Bree &
Bocholt;
besloten tot
het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘ruilverkaveling
Jesseren: inrichtingswerken deel 2 - ANB’
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van verven,
lijmen en coatings
kennisgenomen van
de intrekking van het beroepschrift van derden tegen een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project:
verkavelen van gronden te Dilsen-Stokkem;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het rooien van een eikenboom te Bree;
besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 29 appartementen met bijhorende
terreinaanlegwerken te Lommel
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besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor het project ‘Plaatsen van een omheining’, gelegen te Pelt
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'de nieuwe exploitatie van een
grondwaterwinning voor het beregenen van akkerbouwgewassen tijdens droge periodes', voor onbepaalde duur
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor een poolhouse en het weigeren van de omgevingsvergunning op
dezelfde plaats voor de andere stedenbouwkundige handelingen;
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project afbraak van een woning met vrijstaand bijgebouw en
het bouwen van 6 appartementen met carports/garages te Kinrooi;
besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda te Pelt
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het slopen van alle bestaande gebouwen op het
terrein, het aanleggen van wegenis, het oprichten van twee gebouwen voor 22 appartementen en het bouwen van 7
grondgebonden woonentiteiten
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning te
Oudsbergen;
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project verbouwen van een telefooncentrale tot 11
wooneenheden te Houthalen-Helchteren;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'het regulariseren van een afsluiting'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand september 2019
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de maandelijkse betaling van de maaltijdcheques aan de personeelsleden - 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van twee beambten vanaf 3 oktober 2019 ter vervanging van twee
personeelsleden met ziekenverlof en het voorstel tot de verlenging van het contract voor de verdere duur van het
ziekenverlof
besloten tot
het ontvankelijk en gegrond verklaren van de aanvraag tot schadeloosstelling voor beroepsziekte, ingediend op 8 juni
2018, voor wat betreft de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging voor de periode van 22
februari 2018 tot 8 juni 2018 en het ongegrond verklaren voor wat betreft de vraag naar vergoedingen voor
arbeidsongeschiktheid
besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
kennisgenomen van
de opzeg van de huisbewaarderovereenkomst, zoals gegeven door de huisbewaarder, bij aangetekende brief van 27
september 2019
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2020
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 november 2019 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de vastlegging van 3 vakantiedagen op brugdagen en de dag voor Kerstmis in 2020:
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vrijdag 22 mei 2020
maandag 20 juli 2020
donderdag 24 december 2020
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis van 11 tot en met 15 november 2019
naar Noorwegen voor een In Situ activiteit
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis naar Tilburg (Nederland) van 10 tot en
met 11 oktober 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor schoolstages en het voorstel van stagediensten
besloten tot
de uitbetaling van de extra legale geboortepremie 2019 aan rechthebbenden van het onderwijzend personeel
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het verhuren van de Boudewijnzaal voor de studiedag 'IROJ - Ligant opleiding
family finding' op 14/10- 15/10- 16/10- 17/10/2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de derde verlenging van de opdracht "onderhoud gebouwenbeheersysteem 'Skywalker 3'" voor de periode van
1/01/20 tot en met 31/12/2020
besloten tot
de derde verlenging van de opdracht 'onderhoudscontract toegangscontrole Syntegro' voor de periode van
1/01/2020 tot en met 31/12/2020
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor fase 3 van de opdracht 'aanleg parking - klinkerwerken'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de stopzetting van de opdracht 'aanstellen verzekeringsconsultant voor (deel 1) audit en (deel 2) begeleiding bij
overheidsopdracht verzekeringen provincie Limburg'
besloten tot
de gunning van de opdracht 'overheidsopdracht voor het uitwerken van een nieuwe visie voor het bedrijfsrestaurant'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 1 november 2019 van het project 'Private fietsenstalling en
greenhouse in de boomgaard' 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 15 november 2019 van het project 'Unieke belevingen bezorgen
aan onze gasten, passend in onze filosofie' 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 1 januari 2020 van het project 'Slecht weer garantie' 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 1 juni 2020 van het project 'Artistiek tuinpaviljoen met rieten dak'
i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst.
besloten tot
het terugvorderen van de uitbetaalde subsidie voor het project 'Aanbouw en inrichting snoezelruimte met
akoestische panelen en een outdoor belevingspad' 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 1 januari 2020 van 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.
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besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Ontwikkelen nieuwe website' 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 'Sociale media' i.h.k.v. het subsidiereglement voor
bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het uitbetalen van een voorschot voor het realiseren van het project 'Naar de Kern' te Pelt.
kennisgenomen van
en goedgekeurd de vraag inzake verkooprecht op een perceel industriegrond Heulentakstraat te Dilsen-Stokkem
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
kennisgenomen van
de adviezen van de Technische Werkgroep voor de projectperiode 2019 van de Interlokale vereniging Plaatselijke
Groep Kempen&Maasland i.h.k.v. PDPO III 2014-2020
besloten tot
de goedkeuring van de financiële verdeling in de terugvorderingsprocedure en de financiële verdeling in de financiële
correctie, na aftrek van het Europees aandeel van de ontvangen teruggevorderde bedragen
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie voor het werkjaar 2019 i.h.k.v. het provinciaal reglement ter
ondersteuning van verenigingen actief in promotie en de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en
tuinbouw.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie voor het werkjaar 2019 i.h.k.v. het provinciaal reglement ter
ondersteuning van verenigingen actief in promotie en de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en
tuinbouw.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een subsidie voor het werkingsjaar 2019 i.h.k.v. het provinciaal reglement ter
ondersteuning van verenigingen actief in promotie en de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en
tuinbouw.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2019
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 1 september 2019
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 1 februari 2020
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 1 februari 2020
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 1 februari 2020
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besloten tot
het ontslag op eigen verzoek met ingang van 1 september 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van een ad nominatim werkingssubsidie
besloten tot
de gunning van de opdracht 'het organiseren van een Barcelona-reis en een Rome-reis'
DIRECTIE / AFDELING: Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Li
besloten tot
de herbenoeming van het mandaat als secretaris-ontvanger van de Provinciale Commissie voor
Studiebeurzenstichtingen Limburg
besloten tot
de herbenoeming van het mandaat als lid van de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de organisatie van het circustheaterfestival Theater op de Markt 2019 en de goedkeuring van de desbetreffende
overeenkomsten
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 10:45 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

