2020-02-06
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-02-06 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts, Tom Vandeput, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier
wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
besloten tot
het aanstellen van een advocaat om de Interne Beroepscommissie evaluatie van de Provinciale Secundaire School
Hasselt, afdeling Verpleegkunde en, voor zover nodig, de provincie in rechte te vertegenwoordigen en om de
belangen te behartigen in de procedure ingeleid bij de Raad van State tegen het besluit van 12 november 2019 van
de Interne Beroepscommissie evaluatie van de Provinciale Secundaire School Hasselt, afdeling Verpleegkunde
houdende de handhaving van de beslissing van de delibererende klassenraad van de Provinciale Secundaire School
Hasselt, afdeling Verpleegkunde
kennisgenomen van
de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 23 januari 2020 tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen in de Vallei van de Demer te Diepenbeek
kennisgenomen van
de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 23 januari 2020 tot afwijzing van de aanvraag tot vrijstelling van
onroerende voorheffing m.b.t. een perceel gelegen te Diepenbeek
kennisgenomen van
het arrest van 7 januari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 3 april 2019 van de
deputatie 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 wordt
vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 7 januari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
ingeleid tegen het besluit van 5 mei 2018 van de deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd
geweigerd voor het bouwen van een vakantiewoning op percelen gelegen te Hechtel-Eksel 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 27 juni 2019 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd verleend voor het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing met
vrijstaande carports na afbraak van de bestaande bebouwing te Houthalen-Helchteren
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
de aanvang van de deelopdracht voor de provincie Limburg i.h.k.v. de occasionele gezamenlijke opdracht 'Opmaak
van een milieueffectrapportage in het kader van provinciale beleidsplannen voor de 5 Vlaamse provinciebesturen
(raamovereenkomst)'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
goedgekeurd
het ambitiebeeld 'Landschapspark de Merode, herbronnen tussen natuur en abdijen'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Reglement betreffende de subsidies voor
aankopen van natuurterreinen - opheffing' voor de provincieraadszitting van 19 februari 2020
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring
van kleine duurzame projecten - wijziging en nieuwe vaststelling - Reglement betreffende de subsidiëring van
klimaatprojecten van MOS-scholen - opheffing' voor de provincieraadszitting van 19 februari 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Bosgroep Limburg
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Verhuren van de locatie Hangar 58 en het verzorgen van de catering voor de
Contactdag 2020 van de Bosgroep Limburg' via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
goedgekeurd
het voorstel tot de deelname door de provincie Limburg als projectpartner aan het LIFE project eikenprocessierups
‘’Oak Processionary Caterpillar, Ecological control of the oakprocessionary caterpillar (Thaumetopoea processionea)
as a non-chemical solution'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
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de tweede verlenging van de opdracht 'Ruiming waterlopen: manuele bestrijding van invasieve uitheemse planten',
dienstjaar 2020
besloten tot
de vastlegging van kredieten voor de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de cat. van District 2 en 3de
cat. en grachten van Houthalen-Helchteren (wateragentschap Noordwest-Limburg), dienstjaar 2019'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Doorbraak 63 - nieuwe bevoegdheidsverdeling
onbevaarbare waterlopen - overname van de Grote Laak (Grote Beek) nr. 38 door de Vlaamse Milieumaatschappij'
voor de provincieraadszitting van 19 februari 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf Vlaamse provinciebesturen voor de interprovinciale
coördinator leesbaarheid en herkenbaarheid van fietssnelwegen
besloten tot
het voorwaardelijk gunstig advies voor de verplaatsing van buurtweg 39 in de Atlas van de Buurtwegen van Zelem
besloten tot
de gedeeltelijke afschaffing van een deel van buurtweg 67 in de Atlas van de Buurtwegen van Beringen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2020-01-20 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2019-03-28
waarbij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het exploiteren van een inrichting voor het verwerken en
sorteren van puin, produceren van chape, bestratingswerken en verkoop van diverse bouwmaterialen
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 2019-12-31 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 2019-12-05 houdende de weigering van een omgevingsvergunning voor het project
'veranderen van een inrichting voor het sorteren en recycleren van bouw- en sloopafval'
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 2019-12-23 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 2019-11-28 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'op- en
overslag van goederen'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van
metalen
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een rundveebedrijf
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een pluimveehouderij
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering gemengd veeteeltbedrijf'
besloten tot
het verlengen van de behandelingstermijn om uitspraak te doen in de omgevingsvergunningsaanvraag voor het
project 'uitbreiding verwerkingscapaciteit'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vakantiepark
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage te Tessenderlo
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van bestemming van woning naar praktijk voor vrij
beroep en het realiseren van een wachtruimte met toegangsdeur
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 31 appartementen met ondergrondse parking en
het kappen van bomen
besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van bijgebouwen, inplantingen,
verhardingen
kennisgenomen van
het verslag van de algemene evaluatie van een GPBV-installatie door de Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie
kennisgenomen van
het verslag van de algemene evaluatie van een GPBV-installatie door de Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie
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kennisgenomen van
het verslag van de algemene evaluatie van een GPBV-installatie door de Provinciale
Omgevingsvergunningscommissie
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
kennisgenomen van
het arrest van de Raad van State d.d. 2019-12-19 waarbij het besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur
en Landbouw d.d. 2016-03-07, inhoudende een gegrondverklaring van het beroep van de aanvrager ingediend tegen
de beslissing van de deputatie d.d. 2015-09-24 houdende de weigering van de milieuvergunning voor de exploitatie
van een tankstation, werd vernietigd
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
besloten tot
het gedeeltelijk aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2019
besloten tot
1. het goedkeuren van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid m.b.t. de algemene
provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2020
2. kennisgenomen van en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Kennisgeving van de
overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de verwerking van de algemene
provinciebelasting gezinnen 2020' voor de provincieraadszitting van 19 februari 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 19u/week vanaf 19 februari 2020 ter
vervanging van een personeelslid met ziekenverlof
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 31u/week ter vervanging van een
personeelslid afwezig wegens ongeval op weg naar het werk
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 38u/week vanaf 10 februari 2020 ter
vervanging van een personeelslid met ziekenverlof
kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de vastlegging van het nodige krediet voor de uitvoering van de opdracht 'raamovereenkomst van de OVAM afdeling Bodembeheer betreffende 'Asbestverwijdering Limburg en Vlaams Brabant' ten behoeve van de provinciale
scholen'
besloten tot
de goedkeuring van de voorlopige oplevering, eindafrekening en de vastlegging van een extra krediet voor de
opdracht 'Renovatie Firebuilding'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de nominatim subsidies in het meerjarenplan
2020-2025 voor projecten in het kader van de oproep 416 en 431 van ESF 2014-2020 en arbeidszorg' voor de
provincieraadszitting van 19 februari 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
het sluiten van een addendum aan de overeenkomst betreffende de opdracht 'maken van uitzendingen in het kader
van de versterking van de vertrouwensrelatie tussen de Limburgse agrarische producent en de consument'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'sluiten van een addendum aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg, Bodemkundige Dienst van België, Katholieke Universiteit
Leuven en Vrije Universiteit Brussel voor de opmaak van een dynamische waterbalans met afwegingskader en
instrumenten voor een reactief en pro-actief beleid' voor de provincieraadszitting van 19 februari 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
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besloten tot
de tijdelijke aanstelling als opvoeder en leraar voor het schooljaar 2019-2020
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de vaste benoeming in wervingsambten op 1 januari 2020
besloten tot
de tijdelijke aanstelling en vaste benoeming van het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2019-2020,
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de vastlegging van de bestelbon voor de opdracht 'sanitaire voorzieningen campus Diepenbeek'
besloten tot
de goedkeuring van de bijkomende overzichtslijst met betrekking tot de buitenlandse en meerdaagse binnenlandse
reizen en van het voorschot op rekening voor het schooljaar 2019/2020
besloten tot
de vastlegging van de bestelbon voor de opdracht 'Lease cloudtelefonie'
besloten tot
de vastlegging van de bestelbon voor de opdracht 'Het leveren, plaatsen en huren van 4 containerklassen'
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Het leveren van 340 stoelen en 380 tafels'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Het leveren van 400 lockers voor leerlingen'
besloten tot
de vrijgave van de waarborg voor de huurovereenkomst tussen de provincie en het Ziekenhuis Oost-Limburg over de
huur van twee opslagruimtes
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de gunning van de opdrachten "Onderwijsopdrachten overeenkomstig de operationele noodwendigheden" via het
sluiten van overeenkomsten
besloten tot
het aanstellen van docenten patrouillehondenbegeleider
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 13:00 uur.
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Liliane Vansummeren

Inge Moors

