2019-11-07
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-11-07 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: Kabinet Provinciegriffier
besloten tot
de vaststelling en uitbetaling van de fractietoelage 2019
besloten tot
de vaststelling en uitbetaling van de fractietoelage 2019
besloten tot
de vaststelling en uitbetaling van de fractietoelage 2019
besloten tot
de vaststelling en uitbetaling van de fractietoelage 2019
besloten tot
de vaststelling en uitbetaling van de fractietoelage 2019
besloten tot
de vaststelling en uitbetaling van de fractietoelage 2019
besloten tot
de goedkeuring van wijziging 1 (wijziging uitvoeringsconcept + termijnverlenging) van de opdracht
'Communicatiestrategie inzake de provinciale beleidsambitie voor deze legislatuur en voor 2020 in het bijzonder'
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale vertegenwoordiging in de vzw Erkend
Regionaal Samenwerkingsverband Limburg (ERSV Limburg), de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg
(POM Limburg) en de vzw Limburgse Economische Raad (L.E.R.) - vervanging van de heer Steven Mathei' voor de
provincieraadszitting van 20 november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - voordracht
kandidaat-bestuurders' voor de provincieraadszitting van 20 november 2019
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Landmeetkundige opdracht ‘Opmeting Kolenspoor’ (5 percelen)'
kennisgenomen van
het arrest van 14 oktober 2019 van de Raad van State waarbij de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid
van de beslissing van de beroepscommissie van de Provinciale Secundaire School Hasselt - Verpleegkunde van 5
september 2019, tot bevestiging van het evaluatieresultaat 'niet-geslaagd', wordt bevolen
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Bureau van de provincieraad - wijziging
samenstelling' voor de provincieraadszitting van 20 november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Beleidscommissie 4 - wijziging samenstelling'
voor de provincieraadszitting van 20 november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Deontologische commissie van de provincieraad wijziging samenstelling' voor de provincieraadszitting van 20 november 2019
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 Tessenderlo
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2019 m.b.t. een perceel gelegen te Bilzen
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 Hasselt
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van de aanvraag tot vrijstelling van onroerende voorheffing m.b.t. een
perceel, gelegen te Bilzen
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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 Genk
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 Borgloon
kennisgenomen van
het arrest van 1 oktober 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 13 maart 2014 van
de deputatie tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een beperkte wijziging
van de inplanting van een vergunde eengezinswoning op een perceel gelegen te Hasselt wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 14 oktober 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 25 juli 2019 van
de deputatie waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente Heusden-Zolder van 17 september 2018 tot afgifte van een omgevingsvergunning voor het
oprichten van een stalplaats voor oldtimers onontvankelijk werd verklaard, in zijn uitvoering wordt geschorst en
kennisgenomen van het voorstel om niet om de voortzetting van de procedure ten gronde te verzoeken
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 19 juni 2019 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de aanleg van wegenis en riolering in functie van de realisatie
van een woonwijk op een perceel gelegen te Gingelom
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
1) de vaststelling van de conceptnota BRL
2) kennisgenomen van de procesnota BRL
3) kennisgenomen van en goedgekeurd het voorstel tot de goedkeuring van de publieke raadpleging (timing +
initatieven)
4) kennisgenomen van en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'De vaststelling van de
conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)' voor de provincieraadszitting van 20 november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van antwoord over de uitbetaling van het voorschot van de investeringssubsidie voor
het project 'Assistentiewoningen Heirbaan Lanaken'
besloten tot
de stopzetting van de procedure 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'.
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'De opmaak van een geluidsstudie voor de
sportsite ‘Horensbergdam’ te Genk'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Opmaken van een visie ‘ruimtelijke
economie’ in het kader van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van een nominatim subsidie voor het project 'Beter bos via sociale tewerkstelling'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Reglement betreffende de subsidiëring van
kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie - opheffing' voor de
provincieraadszitting van 20 november 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
de uitbetaling van de bijdrage aan de gemeenten voor de bestrijding van de eikenprocessierups 2019
besloten tot
het toekennen van een nominatim subsidie 2019 en het uitbetalen van het voorschot voor het project 'natuureducatie'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo 2018 van de nominatim subsidie voor het project 'natuureducatie'
besloten tot
het toekennen van een nominatim subsidie 2019 en het uitbetalen van het voorschot voor het project 'natuureducatie
Zuid-Oost Limburg'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo 2018 van de nominatim subsidie voor het project 'natuureducatie ZuidOost Limburg'
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besloten tot
het toekennen van een nominatim subsidie 2019 en het uitbetalen van de voorschotten voor de bezoekerscentra De
Watersnip, Kiewit, De Wulp, Schulensmeer en het project educatief natuurbeheer
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo 2018 van de nominatim subsidie voor de bezoekerscentra De Wulp,
Kiewit, Schulensmeer, De Watersnip en het project educatief natuurbeheer
besloten tot
het toekennen van een nominatim subsidie 2019 en het uitbetalen van het voorschot voor het project 'natuureducatie
vanuit Maascentrum De Wissen'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo 2018 van de nominatim subsidie voor het project 'natuureducatie vanuit
Maascentrum De Wissen'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo 2018 van de nominatim subsidie voor het project 'natuureducatie NoordLimburg'
besloten tot
het toekennen van een nominatim subsidie 2019 en het uitbetalen van het voorschot voor het project 'natuureducatie
Noord-Limburg'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Bouwen van een houten shelter aan de
educatieve vijver van het Provinciaal Natuurcentrum te Genk'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
de verlenging van de termijn voor de uitvoering van het project 'Hoeve Mieneke herleeft!' tot uiterlijk 30 juni 2020 en
voor het aanvragen van het saldo tot uiterlijk 31 oktober 2020
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'
besloten tot
de vaststelling van de definitieve provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal reglement 'Subsidiëring
van participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud' - projectsubsidie', voor het project 'Molenkamp 2019'
en de terugvordering van een gedeelte van het reeds uitbetaalde voorschot
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van een definitieve machtiging voor noodoverloop hemelwatertank in de Prinsenloop, nr. 70, cat. 2 op
het grondgebied Pelt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de toekenning van een subsidie voor het project 'Vaardig op de fiets! Laat je zien in het verkeer!'' in het kader van het
subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen' en
de uitbetaling van een voorschot
besloten tot
de toekenning van een subsidie voor het project 'Veilig naar school als voetganger of fietser' in het kader van het
subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen' en
de uitbetaling van een voorschot
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Biotechnicum in een gezond en groen klimaat' i.h.k.v. het
subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen'
besloten tot
de toekenning van de definitieve investeringssubsidie voor het project 'herinrichting Hoogstraat - fase 2' - gemeente
As en de uitbetaling van de 2de schijf (saldo) i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg fietsvoorzieningen binnen het
fietsfonds'.
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal reglement betreffende het subsidiëren
van fuifbussen - vaststelling en opheffing van het huidige reglement betreffende fuifbussen' voor de
provincieraadszitting van 20 november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'sluiten van samenwerkingsovereenkomst tussen
de provincie Limburg en de Vlaamse Waterweg betreffende de aanleg van de (weg)infrastructuur op patrimonium van
de Vlaamse Waterweg met het oog op de realisatie van de fietsbrug sluizencomplex Hasselt gelegen op de
fietssnelweg Albertkanaal' voor de provincieraadszitting van 20 november 2019
besloten tot
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de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen 28, 77 en 112 in de Atlas van de Buurtwegen van Hoeselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het Ministerieel Besluit d.d. 2019-10-18 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2019-02-20
waarbij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het project 'nieuwbouw van pluimveestallen'
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 02 oktober 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de
beslissing van de deputatie d.d. 29 augustus 2019 houdende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het
project 'bouw en exploitatie van een nieuw tankstation'
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 17 september 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de
beslissing van de deputatie d.d. 08 augustus 2019 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
project 'bouwen en exploiteren van één windturbine'
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het omvormen van een bestaand rundveebedrijf naar een nieuw
legkippenbedrijf
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting
‘groot- en kleinhandel in verfartikelen, in auto- en carrosseriebenodigdheden en in apparatuur om verven te spuiten
en/of te mengen’
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van producten
uit kunststof en de productie van matrijzen.
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting
voor de productie van bierblikken
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
aardgasontspanningsstation
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting voor
de ophaling en recuperatie van oud papier en karton en niet gevaarlijke afvalstoffen
besloten tot
het voorwaardelijk en gedeeltelijk voor bepaalde duur verlenen van een omgevingsvergunning, voor het project
Infrastructuur: Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur: Waterbeheers- en waterbouwkundige werken
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'brandveilige kluis'
besloten tot
het deels verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de
opslag, overslag, sorteren en mechanisch behandelen van afvalstoffen
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'vroegtijdige hernieuwing en verandering
rundveebedrijf'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'de bouw en exploitatie van 1 windturbine'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een rundveehouderij
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van één windturbine te Lommel
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
Hasselt d.d. 2 mei 2019, waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het slopen en heropbouwen van
handelspanden met bovenliggende appartementen te Hasselt
besloten tot
het verlengen van de behandelingstermijn inzake de behandeling van het beroep van derden tegen de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 maart 2019 houdende het verlenen van een voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poolhouse en aanleg van verharding
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met zorgfunctie te As
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met zorgfunctie te As
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besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project: ‘het regulariseren van een gebouw met één kantoor en
één woongelegenheid naar een gebouw met twee woongelegenheden’ te Maaseik
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de aanvraag tot kelderwijziging onder blok A en B en
beperkte wijziging in kroonlijsthoogte van blok A en B
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de ééngezinswoning
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘Bouwen van twee clublokalen gelegen
te Bocholt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
besloten tot
de goedkeuring van de interne kredietaanpassingen van het budget 2019
besloten tot
het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
het onontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting gezinnen - aanslagjaar
2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Leveren van Altijd Limburgcheques voor de huldiging van personeelsleden 2019'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de aanstelling als contractueel bestuurssecretaris - 3/5° - met ingang van 4
november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het verder aanstellen van een beambte voor 24u/week vanaf 26 oktober 2019 ter
vervanging van een personeelslid met ziekenverlof
besloten tot
het aanstellen van een beambte voor 19u/week vanaf 17 november 2019 ter vervanging van een personeelslid met
voltijds zorgkrediet
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 24 oktober 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 19 september 2018 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende
invaliditeit
kennisgenomen van
de beëindiging van de cumulatie van beroepsactiviteiten
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kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis naar Pasewalk - Duitsland op 15 en 16
november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd de resultaten van de gesprekken in het kader van de dienstaanwijzing van een deskundige
personeelsconsulent
kennisgenomen van
en goedgekeurd de resultaten van de gesprekken in het kader van de dienstaanwijzing van een deskundige
Loopbaanbegeleiding
besloten tot
de aanpassing van de selectiecommissie voor de bevorderingsprocedure afdelingschef Hospitality Manager
besloten tot
de opstart van de proefperiode voor de statutaire benoeming in de graad van directeur Real Estate op basis van de
resultaten van de bevorderingsprocedure directeur Real Estate
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de deelname aan de Benelux-werkconferentie in Remerschen (Groothertogdom
Luxemburg) van 20 tot 22 november 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de deelname aan de Reuvensdagen 2019 in Apeldoorn op 21 en 22 november 2019
besloten tot
de goedkeuring van het voorgestelde programma en de geraamde diverse uitgaven met betrekking tot de huldiging
personeelsleden (25 jaar dienst en pensionering) op 6 december 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer
besloten tot
de afvoer van een printer van een raadslid en het schrappen uit de provinciale inventaris
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van de richtlijnen rond de aankoop van kleding voor personeel met publieksgerichte of
specifieke taken ter ondersteuning van de deputatie
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'aankoop van papier 2019'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de goedkeuring van de verrekening voor de opdracht 'Hasselt Museumgebouw 451 - Z33 - Uitvoering werken levering en plaatsing van een brandwerende liftsas'
besloten tot
de 3de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Technisch onderhoud en herstelling van de HVAC-installaties
van de gebouwen van het provinciebestuur Limburg'
besloten tot
de aanvaarding van de eindafrekening en de voorlopige oplevering van de opdracht 'Diepenbeek - Campus gebouw 225 - renovatie dak sporthal'
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Maasmechelen Campus 201 - Vernieuwen dakkapellen Fase 2'
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 9 juni 2016 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende invaliditeit
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 29 maart 2019 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende invaliditeit
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'gunningswijze en selectievoorwaarden voor de
opdracht 'Raamovereenkomst: herstellingen, onderhouds- en beperkte investeringswerken aan elektrische
installaties in het patrimonium van provincie Limburg' - vaststelling' voor de provincieraadszitting van 20 november
2019.
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Onderhoudscontract groenonderhoud'
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking (design & build) van het project 'beMINE PIT - Mijnbelevingscentrum''
besloten tot
de aanvaarding van de voorlopige oplevering en de vastlegging van een krediet en de eindafrekening voor de
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opdracht 'Lommel - Campus 180 - Gebouw 190 - Vergroten schacht en vervangen liftinstallatie'
DIRECTIE / AFDELING: Beheerscel Beleidsdiensten
besloten tot
de uitbetaling van de subsidie voor het jaar 2019 via ondersteuningsovereenkomst 2017 aan beheerders van
onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten in Limburg
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Communicatie' 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
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Het Domein Bokrijk: investeringsprogramma
2020 en het geactualiseerd meerjareninvesteringsplan - goedkeuring' voor de provincieraadszitting van 20 november
2019
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het uitvoeren van het project 'Bokrijk brandmerkt (BKRK) - bier'
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Beleving/streekbeleving en comfort van de vakantiewoning'
i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Restauratie van het kunstwerk ‘Zien, zen, zijn’ met standplaats Dusartplein Hasselt' via
het sluiten van een overeenkomst en kennisgenomen van het verloop van het schadedossier
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'het sluiten van een dadingsovereenkomst naar
aanleiding van de certificeringsaudit van het project LIM16/INV/01 - Een warm huis voor de inwoners van Werm' voor
de provincieraadszitting van 20 november 2019
besloten tot
het uitbetalen van de provinciale cofinanciering voor Leader - PG Haspengouw en PG Kempen-Maasland tranche
2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als opvoeder/leraar/godsdienstleraar/leraar niet-confessionele zedenleer
besloten tot
de aanstelling als levend model met ingang van 6 november 2019
besloten tot
de aanstelling als levend model met ingang van 4 november 2019
besloten tot
de mutatie met ingang van 1 oktober 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 2019-09-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 september 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 01/07/2019
besloten tot
de vacantverklaring van de betrekkingen in wervingsambten voor vaste benoeming op 1 januari 2020
besloten tot
de samenstelling van de interne beroepscommissie evaluatie
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Campus Genk - PLOT - vaststelling van het
Algemeen Reglement (AR) en de Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling (OER) van het PLOT' voor de
provincieraadszitting van 20 november 2019
besloten tot
het sluiten van een huurovereenkomst voor het leveren en plaatsen van een waterautomaat in de nieuwe oefenhal
i.h.k.v. de raamovereenkomst
besloten tot

2019-11-07
het sluiten van een bruikleenovereenkomst voor het ter beschikking stellen van de drones Phantom 4 Pro, DJI Mavic
2 Enterprise dual en DJI Mavic 2 Enterprise Zoom voor veiligheidsdiensten
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:30 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

