2020-01-16
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-01-16 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
besloten tot
de tenlasteneming door de provincie Limburg van de eventueel door de Correctionele Rechtbank aan de betrokken
personeelsleden van de provincie in het kader van de strafrechtelijke procedure OM t./ provinciepersoneelsleden op
te leggen geldboete evenals van de niet door de verzekering gedekte kosten voor rechtsbijstand
besloten tot
het sluiten van de verwerkersovereenkomsten in uitvoering van artikel 28 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
kennisgenomen van
het jaarrapport 2019 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 8 augustus 2019 van de deputatie waarbij, onder voorwaarden,
een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van twee appartementsgebouwen met elk 18
appartementen en een gezamenlijke parkeergarage voor 36 auto’s op percelen gelegen te Hasselt
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 8 augustus 2019 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke
stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend voor de beperkte wijziging van 2 vergunde
appartementsgebouwen, blok 1 en blok 2, waarbij het totaal aantal woongelegenheden wordt verminderd van 36
naar 32 appartementen gelegen te Hasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
de niet-toekenning van de subsidie strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
voor het gebiedsgericht strategisch project 'Het Fruitspoor'
kennisgenomen van
de niet-toekenning van de subsidie strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
voor het gebiedsgericht strategisch project 'Kolenspoor'
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ambiorixkazerne II' te
Tongeren
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hulsterweg' te
Tessenderlo
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2019-12-04 houdende de wijziging van het besluit van de deputatie d.d. 2019-06-13
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'de vroegtijdige hernieuwing en verandering van
een inrichting voor de opslag en afvulling van gassen in recipiënten'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergunde inrichting voor het biologisch en
fysisch-chemisch reinigen van gronden
besloten tot
het verlengen van de uitspraaktermijn voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een
inrichting voor opslag en behandeling van inerte afvalstoffen
besloten tot
de aktename van de melding van overname van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een steen- en
houtbreekinstallatie
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een open droogloods
besloten tot
het gedeeltelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een verkoopcentrum van
landbouwproducten te Bree
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besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de regularisatie van een dubbele garage
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van 3 loten
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor de nieuwe exploitatie van een grondwaterwinning voor het
beregenen van 4 ha akkerland tijdens droge periodes
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een poolhouse en aanleg van
verharding
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'het verbouwen van een eengezinswoning tot een
meergezinswoning (2 wooneenheden) en het oprichten van een carport in de achtertuin' gelegen te As
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinbouwloods met een nieuwe inrichting
klasse 3
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand december 2019
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
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
kennisgenomen van
het standpunt van de Federale Pensioendienst inzake het collectief pensioenplan voor contractuele
personeelsleden - wetswijziging op het gemengd pensioen: impact op de aanvullende pensioentoezegging
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de aanpassing van de arbeidsovereenkomst met ingang van 15 januari 2020
besloten tot
het aanstellen van een beambte voor 25u/week vanaf 1 februari 2020 tot aan de afhandeling van het examen
besloten tot
de erkenning van het ongeval d.d. 2 augustus 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 vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand december 2019
besloten tot
de kennisneming van het vrijwillig ontslag op 1 februari 2020
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2020
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve van technisch assistent atelier tot 11 januari 2021
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de deelname aan de IENE-conferentie in Portugal van 4 tot en met 9 april 2020
DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken
besloten tot
de uitbetaling van de tussenkomst van de provincie in het werkingstekort van de gewone dienst voor het dienstjaar
2020
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DIRECTIE / AFDELING: Beleidscel Data en Analyse
besloten tot
het sluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Opgroeien regie en de Vlaamse
provinciebesturen betreffende gegevensuitwisseling
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het verlengen van de projectperiode 'Talent voor de Wegenbouw' met 6 maanden en dit binnen het voorziene
kostenplan
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en VKW Limburg betreffende de
strategische samenwerking in de uitvoering van de Limburgse economische ontwikkelingsagenda in 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de oppensioenstelling m.i.v. 2020-01-01.
besloten tot
de oppensioenstelling m.i.v. 2020-01-01.
besloten tot
de oppensioenstelling m.i.v. 2020-03-01.
kennisgenomen van
en ingestemd het voorstel tot de vaste benoeming in wervingsambten op 1 januari 2020.
kennisgenomen van
de stakingsaanzegging voor dinsdag 28 januari 2020.
besloten tot
de vaste benoeming in wervingsambten op 1 januari 2020.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de goedkeuring van de terugbetalingsplannen van begunstigde leners bij het Fonds van de Limburgse
Studieleningen - januari 2020 - lijst 2
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de vaststelling van het uitvoeringsreglement basisopleiding hulpverlener - ambulancier en permanente vorming
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

