2019-10-24
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-10-24 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 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
kennisgenomen van
het cassatieberoep ingeleid tegen het arrest van 13 augustus 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen
waarbij de beslissing van de deputatie van 3 april 2019 waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortessem d.d. 8 februari 2019 waarbij een
omgevingsvergunning werd verleend voor het bouwen van een woongeheel met 10 wooneenheden op percelen
gelegen te Kortessem onontvankelijk werd verklaard in zijn uitvoering werd geschorst
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen de stilzwijgende afwijzing door de deputatie van het administratief beroep
tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lanaken van 30 augustus
2018 waarbij de omgevingsvergunning werd geweigerd voor het regulariseren van een opslaghal, een
complementaire verkoopsruimte met opslag, een overkapping t.b.v een pompinstallatie en een zuil op een perceel
gelegen te Lanaken
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 27 juni 2019 van de deputatie houdende de weigering van een
omgevingsvergunning voor het slopen van drie bestaande hallen en het oprichten van een kleinhandelszone aan
Bosdel te Genk
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 6 juni 2019 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke
verkavelingsvergunning werd verleend voor percelen gelegen te Lummen
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 28 februari 2019 van de deputatie waarbij de
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het regulariseren van een opslaghal, een complementaire
verkoopsruimte met opslag, een overkapping t.b.v een pompinstallatie en een zuil op een perceel gelegen te Lanaken

besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 6 juni 2019 van de deputatie houdende de toekenning van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met carport te Neerpelt
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van de deputatie van 19 september 2019 waarbij een
voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 14 sociale woongelegenheden,
bijhorende tuinbergingen en garages op een perceel te Gingelom
DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie
besloten tot
de goedkeuring van een sponsoring voor het evenement 'First Lego League 2019' van 25 oktober tot en met 22
november 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
het toekennen van het saldo van de subsidie voor het eerste werkingsjaar en het toekennen van het voorschot van
de subsidie voor het tweede werkingsjaar in het kader van het subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de organisatie van 'het openbaar onderzoek m.b.t. het ontwerp van het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan - de uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. Scania Parts Logistics en
Weltjens Transport nv te Oudsbergen' en het bijbehorende onteigeningsplan.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Recreatief
medegebruik' te Laakdal in het kader van de publieke raadpleging

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de definitieve vaststelling van de nominatim subsidie voor het project 'Samenwerking met Dubolimburg vzw ihkv
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duurzaam (ver)bouwen en klimaatvriendelijke kernversterking' en de uitbetaling van het saldo
besloten tot
de niet toekenning van een subsidie in het kader van het reglement 'Subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter
ondersteuning van de circulaire en deeleconomie' voor het project 'Fumprock 5'
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van een subsidie in het kader van het reglement 'subsidiëring van kleinschalige
initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie' voor het project 'Horizonto : een organisatie met
een hart voor buitengewone mensen'
besloten tot
de doorstorting van het saldo van 50% van de bijdragen van de gemeenten aan de dierenasielen in het kader van het
provinciaal opvangplan voor ronddolende dieren
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
de intrekking van het besluit van de deputatie van 15 juni 2017 waarbij, in het kader van het provinciaal reglement
'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg', een provinciale projectsubsidie van maximaal 12 500,00 euro werd
toegekend voor de realisatie van het project 'Inventarisatie van het funeraire erfgoed op de kerkhoven en
begraafplaatsen van de gemeente Riemst' en tot de terugvordering van het reeds uitbetaalde voorschot

besloten tot
de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale investeringssubsidie, in het kader van het provinciaal
reglement 'Subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/ investeringssubsidie',
voor het investeringsproject '75ste herdenking vliegtuigcrash Lancaster HK 542 - 115 Sqn. RAF - 24-25/4/1944 &
oprichten van een bezinningsplek'
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Uitgave boek 'Verzet in Limburg tijdens WO II''
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Redactie en opmaak magazine LEF - Durven met Limburgs Erfgoed, jaargang 2 (2
edities)'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het opleveren en het goedkeuren van de eindafrekening voor de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de
cat. en grachten Watering de Dommelvallei (Wateragentschap Noordwest-Limburg) en district 3 provincie Limburg eerste verlenging - dienstjaar 2018'
besloten tot
het opleveren en het goedkeuren van de eindafrekening voor de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de
cat. van district 4 en grachten van Tongeren - Dienstjaar 2018'
besloten tot
de goedkeuring van de enige oplevering en eindafrekening van de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen
2de cat. van District 2 en 3de cat. en grachten van Houthalen-Helchteren (wateragentschap Noordwest-Limburg),
dienstjaar 2018'
besloten tot
het sluiten van de overeenkomst tussen de provincie Limburg en het Projectgrindwinningscomité (PGC) m.b.t. de
ondersteuning van de werking van het PGC
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor Watering de Vreenebeek betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen
van 2de categorie voor het dienstjaar 2019

besloten tot
de vastlegging van het krediet voor Watering het Grootbroek betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen
van 2de categorie voor het dienstjaar 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van een projectvoorstel in het kader van de Efro-oproep 'Verbeterde
duurzame mobiliteit kaderend in klimaatplan' samen met copromotoren Hasselt, Pelt, Peer en Houthalen-Helchteren
besloten tot
de toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'herinrichting Kerkstraat en Pastorijstraat'gemeente Nieuwerkerken en de uitbetaling van de 2de schijf (saldo) i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg
fietsvoorzieningen binnen het fietsfonds'.
besloten tot
de toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'Herinrichting Paalseweg : aanleg fietspaden'gemeente Tessenderlo en de uitbetaling van de 2de schijf (saldo) i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg
fietsvoorzieningen binnen het fietsfonds'.
besloten tot
de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 90 in de Atlas van de Buurtwegen van Sint-Martens-Voeren en de
goedkeuring van het bijbehorende rooilijnplan.
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het Ministerieel Besluit d.d. 2019-10-15 houdende gedeeltelijke bevestiging van het besluit van de deputatie d.d.
2019-03-28 waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een
bevoorradingsstation voor motorvoertuigen
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 2019-08-07 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 2019-07-04 houdende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project
'nieuwbouw kalverstal'.
kennisgenomen van
het beroep van derden bij de Vlaamse minister tegen de beslissing van de deputatie d.d. 8 augustus 2019 waarbij
een voorwaardelijke omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'uitbreiden van een inrichting met
kantoorunit, afzuigingsruimte en een tentconstructie te Pelt
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het produceren van
acetaat filterkabel door uitbreiding met een WKK-installatie
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering bevoorradingsstation voor
motorvoertuigen'
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'verandering opslagterrein'
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering rundveehouderij'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw en het uitbaten van een tankstation met carwash te
Beringen.
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor de hernieuwing en verandering van een tankstation te Beringen
besloten tot
het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen van de omgevingsvergunning verleend voor het
exploiteren van een inrichting voor het verwerken van aardappelen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf
besloten tot
het gedeeltelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'bouw en exploitatie inrichting voor grond- en
klinkerwerken'

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning via de vereenvoudigde procedure voor het veranderen van een
bierbrouwerij
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Pelt d.d. 5 augustus 2019, waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden werd verleend voor het project
slopen van een bestaande woning en het bouwen van een ééngezinswoning, te Pelt
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘bouwen van een woning en voorzien
van B&B in bestaande wijnmakerij’ te Voeren;
besloten tot
de weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning van 7 appartementen na
afbraak van bestaande constructies, gelegen te Halen,

besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een hobbykamer te Riemst
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project: functiewijziging en verbouwing van een landgebouw
tot ééngezinswoning te Hechtel-Eksel;

besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning
besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de regularisatie van diverse
bijgebouwen en klinkerverharding, gelegen te Pelt
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van diverse bouwwijzigingen en
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wijzigen van ondergrondse parkeerplaatsen te Houthalen-Helchteren;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een eengezinswoning en het bouwen
van 2 appartementen tegen achterste en rechter perceelsgrens
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de afbraak van woningen, het rooien van bomen, de
bouw van 46 appartementen + kantoor met ondergrondse parking en paviljoen, gelegen te Herk-de-Stad
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 sociale appartementen en 12
garageboxen en het aanleggen van verharding na sloop van 2 panden (1 inventarispand) en 2 garages

besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor de bestemmingswijziging van een open eengezinswoning naar een
toeristisch verblijf te Voeren;
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Kappen en heraanplanten van 29 bomen’

besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project: G-sport accommodatie te Bocholt;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande
woning en het oprichten van een vrijstaande garage/tuinberging
besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘het bouwen van twee
woongehelen met 33 eenheden en ondergrondse parkeergarage en herbestemming van de wasblekerij tot 3
woningen’ gelegen te Pelt
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning lot 2

besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project ‘afbraak van een bestaande woning en
het bouwen van een ééngezinswoning’ te Houthalen-Helchteren;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis lot 1

besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Levenstond Seafood' - Basisvergunning
(Duplicaat van 2018134842)'
besloten tot
de weigering van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van afbraak- en verbouwingswerken aan een
bestaande hoeve en de verdere afwerkings- en verbouwingswerken te Pelt,

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verbouwen met functiewijziging van gezinswoning naar
gastenverblijf met 3 kamers
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een wellnesscentre met restaurant en beautysalon
en het weigeren van de omgevingsvergunning voor een zwemvijver, te Zutendaal
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
besloten tot
het innen van niet-fiscale openstaande schuldvorderingen met dwangmiddelen - onderwijs 2019

besloten tot
het vastleggen van kredieten op het meerjarenplan 2020-2025
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 24u/week vanaf 4 november 2019 ter
vervanging van een personeelslid met ziekenverlof
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kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van twee beambten vanaf 14 oktober 2019 ter vervanging van een
personeelslid met ziekenverlof
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het verder aanstellen van een beambte voor 19u/week vanaf 21 oktober 2019 ter
vervanging van een personeelslid met halve dagtaak

kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de aanstelling via detachering voor de functie van kabinetsmedewerker met ingang
van 1 november 2019
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 28 augustus 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 10 september 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit

besloten tot
de erkenning van het ongeval van 26 september 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 26 november 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 26 maart 2019 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende invaliditeit
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 30 januari 2019 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende invaliditeit
besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 april 2020 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de deelname aan de meerdaagse dienstreis naar Luxemburg van 20 tot en met 22
november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis van 15 tot en met 16 november 2019
naar Brionne (FR) en Lille (FR) voor een prospectie

besloten tot
de aanduiding als waarnemer van de hogere functie van hoofdmedewerker met ingang van 1 oktober 2019 voor de
duur van het ziekteverlof van een personeelslid
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

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
besloten tot
de vastlegging van een bijkomend krediet voor de opdracht 'raamovereenkomst full services koffie- en warme
drankautomaten in het Provinciehuis'
besloten tot
de vastlegging van een bijkomend krediet voor de opdracht 'aankoop verse, bewerkte, verpakte groenten'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Onderhoudovereenkomst lift'
besloten tot
de vastlegging van bijkomende kredieten voor de betaling van de energiefacturen 2019

besloten tot
de verlenging van de huurovereenkomst van de 3de verdieping van het gebouw H tot en met 31 december 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de goedkeuring van de brieven houdende een regelingsvoorstel ten aanzien van het
ontwerpteam en de aannemer betreffende de verbreking van de opdracht 'bouwen van een duurzaam
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bezoekerscentrum Domein Nieuwenhoven - perceel 4'
besloten tot
de gunning van de opdracht 'raamovereenkomst: leveren van zuivelproducten'
besloten tot
de aanvaarding van de voorlopige oplevering en de goedkeuring van de eindafrekening van de opdracht 'plaatsen
van prefab gebouw HS-cabine'

DIRECTIE / AFDELING: Beheerscel Beleidsdiensten
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo van de investeringssubsidie i.h.k.v. het subsidiereglement 'Subsidie voor
een RFID-implementatie ten behoeve van Limburgse bibliotheken'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het toekennen van een bijkomende investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project
'Kolenspoor fietsersbrug over de spoorwegbrug' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch
fietsroutenetwerk.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Comfortverbetering vakantiewoning' i.h.k.v. het reglement
betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Verhoging van comfort en beleving in Vakantiewoning De
Koperen Geit' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de
toekomst.
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 en uitbetalen van een 3de subsidieschijf voor het SALK-project 'Versterking toeristische positionering'
en de goedkeuring tot de verlenging van de uitvoeringstermijn van het project tot 31 december 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het wijzigen van de provinciale beoordelingscommissie i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement inzake stimulering
van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Arbeidszorg'.

besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Arbeidszorg'.
besloten tot
het toekennen van een nominatimsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor de uitvoering en de
implementatie van het project 'Naar de Kern - actie in provinciaal-gemeentelijk partnerschap voor een vitale retail' in
de gemeenten Bree, Maasmechelen en Sint-Triuden.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Ultriso Acoustic' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake
stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden betreffende de opdracht 'ontwerpen en drukken van een
driemaandelijkse nieuwsbrief met economisch nieuws van Limburg'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de goedkeuring van de (door)verkoop van een perceel industriegrond met
werkplaats op het industrieterrein te Dilsen-Stokkem

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
de uitbetaling van het saldo van de nominatieve projectsubsidie voor het project 'Boeren planten bij boeren 2018'
besloten tot
de toekenning van een nominatieve projectsubsidie voor het project 'Boeren planten bij boeren 2019' en de
uitbetaling van het voorschot

besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie voor het werkjaar 2019.
besloten tot
het onontvankelijk verklaren van de subsidieaanvraag voor een werkingssubsidie voor het werkjaar 2019.
besloten tot
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het toekennen en het uitbetalen van een werkingssubsidie 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
het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een 1/2 betrekking van
technisch adviseur-coördinator op 1 januari 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden,
selectieprocedure en de interne evaluatiecommissie
besloten tot
het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een betrekking van
beheerder op 1 januari 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en de interne
evaluatiecommissie
besloten tot
het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een 1 1/2 betrekking
van technisch adviseur op 1 januari 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en
de interne evaluatiecommissie
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de goedkeuring van de overzichtslijst met betrekking tot de buitenlandse en meerdaagse binnenlandse reizen en de
voorschotten op rekening voor het schooljaar 2019/2020
besloten tot
de goedkeuring van de lijst 'Provinciale scholen - overzichtslijst publieksgerichte activiteiten – schooljaar 2019/2020’
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de aanvulling van het programma voor de organisatie van het circustheaterfestival Theater op de Markt 2019 en de
goedkeuring van de desbetreffende en de overige overeenkomsten
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:35 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

