2020-09-16
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-09-16 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;
Wim Schoepen, provinciegriffier
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
de uitnodiging voor de vergadering van het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst van De Watergroep die
digitaal zal plaatsvinden op 22 en 24 september 2020
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van de uittredingsovereenkomst uit Cipal DV
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel om een antwoordbrief te sturen in het kader van de vernietigingsprocedure
ingeleid tegen het besluit van 22 april 2020 van de deputatie waarbij, na intrekking van de vorige geschorste
vergunning, onder gewijzigde voorwaarden, een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het ontbossen
en het wijzigen van het reliëf van de bodem in functie van zandwinning en het inrichten als afvalopslagplaats van
percelen gelegen te Houthalen-Helchteren
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel om een antwoordbrief te sturen in het kader van de vernietigingsprocedure
ingeleid tegen het besluit van 22 april 2020 van de deputatie waarbij, na intrekking van de vorige geschorste
vergunning, onder gewijzigde voorwaarden, een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het ontbossen
en het wijzigen van het reliëf van de bodem in functie van zandwinning en het inrichten als afvalopslagplaats van
percelen gelegen te Houthalen-Helchteren
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel om een antwoordbrief te sturen in het kader van de vernietigingsprocedure
ingeleid tegen het besluit van 22 april 2020 van de deputatie waarbij, na intrekking van de vorige geschorste
vergunning, onder gewijzigde voorwaarden, een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het ontbossen
en het wijzigen van het reliëf van de bodem in functie van zandwinning en het inrichten als afvalopslagplaats van
percelen gelegen te Houthalen-Helchteren
besloten tot
het indienen bij de Raad van State van een memorie van antwoord in het kader van de cassatieprocedure bij de
Raad van State, waarin de verbreking wordt gevraagd van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van
17 maart 2020 waarbij een verzoek tot nietigverklaring tegen het besluit van 19 juli 2018 van de deputatie houdende
de toekenning van een gedeeltelijke en voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van
onderdelen van een kunstencentrum op percelen gelegen te Lanaken werd verworpen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de verlenging van de uitvoeringstermijn van het project 'Markt Hasselt Plasticvrij en afvalarm' i.h.k.v. het reglement
betreffende de subsidiëring van kleine duurzame projecten
besloten tot
het niet inwilligen van het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
Nieuwerkerken betreffende de weigering van een vergunningsaanvraag voor de bebossing van landbouwgrond
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
de 3de verlenging van de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de cat. en grachten Watering de
Dommelvallei (Wateragentschap Noordwest-Limburg) en district 3 provincie Limburg - dienstjaar 2020'
besloten tot
het goedkeuren van de definitieve oplevering van de opdracht 'Hoeselt - Openleggen Winterbeek t.h.v.
Romershovenstraat'
besloten tot
het instemmen met de gunning van de opdracht 'Levering van IoT peilmeetmodules' door de Vlaamse
Milieumaatschappij
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Spectrumcollege - En je kan alle richtingen uit, ook met de
fiets' in het kader van het subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor
onderwijsinstellingen'
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Spectrumcollege - En je kan alle richtingen uit, ook met de
fiets' in het kader van het subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor
onderwijsinstellingen'

2020-09-16
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Spectrumcollege - En je kan alle richtingen uit, ook met de
fiets' in het kader van het subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor
onderwijsinstellingen'
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Spectrumcollege - En je kan alle richtingen uit, ook met de
fiets' in het kader van het subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor
onderwijsinstellingen'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het tweede advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie uitgebracht na wijzigingsverzoek m.b.t. de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het project 'verbouwen van een manege'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het recycleren van
glas
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een kantorencomplex
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van
goederen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor een inrichting
gespecialiseerd in de productie van metalen dakelementen.
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het openleggen van de Cicindriabeek te Sint-Truiden
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'Ven- en natteheideherstel en herstel
dorperloop Kolisbos'
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering rundveehouderij'
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de vraag om termijnverlenging door de aanvrager in de beroepsprocedure van derden
tegen een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het wijzigen van bestemming van handel met 3
appartementen naar horeca (duplex) met 1 appartement te Hasselt;
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de vraag om termijnverlenging inzake het beroep van derden tegen de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen d.d. 15 mei 2020 waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden
werd verleend voor het bouwen van 4 grondgebonden woningen
kennisgenomen van
de intrekking via het omgevingsloket van het volledige dossier betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag voor
de aanleg van een parking bij de woning, te Borgloon
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling - te Beringen;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'bestemmingswijziging van handel naar fitnesscenter'
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van pilaren om een zwevende carport
te ondersteunen te Genk
besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'bouwen van een
halfopen eengezinswoning met bijgebouw' te Heusden-Zolder
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'aanleg van een zwembad’ te
Nieuwerkerken
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het regulariseren en aanpassen van de buiteninrichting van een
tankstation en plaatsen van totem en hernieuwen en veranderen van een tankstation met shop gelegen te Genk
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'verkavelen van gronden'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
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de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijsten
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 24u/week vanaf 17 september 2020
ter vervanging van een personeelslid met ziekteverlof
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het inzetten van twee onderhoudsarbeiders voor het busvervoer en de
busbegeleiding voor het schooljaar 2020-2021
kennisgenomen van
de resultaten van de gesprekken in het kader van het wijzigen van de dienstaanwijzing en aangepaste
functiebeschrijving en kennisgenomen van het dienstaanwijzingsbesluit dat door de provinciegriffier genomen werd
van een statutair directeur
besloten tot
de wijziging van dienstaanwijzing van PLOT naar de Directie Financiën met ingang van 21 september 2020
besloten tot
de vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand augustus 2020.
besloten tot
de waarneming van de hogere functie van medewerker met ingang van 15 september 2020 tot uiterlijk 14 maart 2021
kennisgenomen van
de resultaten van de mondelinge proef bestuurssecretaris industrieel ingenieur Fiets en besloten tot de vaststelling
van de contractuele wervingsreserve
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve van deskundige tekenaar tot en met 21 september 2021
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst in het kader van
praktijklessen voor 4 leerlingen in de periode van 24 september 2020 tot 24 juni 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van de brieven houdende de uitnodiging van de kandidaten voor de juryevaluatie van de offertes voor gunningsfase 2B betreffende de opdracht 'be-MINE PIT Design & Build'
besloten tot
het sluiten van de overeenkomst voor de opdracht 'Hasselt - Provinciehuis - Onderhoudscontract Combisteamers'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de goedkeuring van de eindafrekening en de voorlopige oplevering van de opdracht 'Hasselt - Provinciehuis geb.
12 - Vervangen defecte verwarmingsketel en DDC-regeling'
DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken
besloten tot
het gedeeltelijk aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2016 en 2017 in het kohier van de
Watering Het Schulensbroek
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Renovatie Kapel van de Klik' i.h.k.v. het provinciaal reglement
betreffende de subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch
erfgoed - investeringssubsidie.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Onroerenderfgoeddepot GAZO Sint-Truiden Verpakkingsmateriaal' i.h.k.v. het provinciaal reglement 'subsidiëring van projecten onroerend erfgoed projectsubsidie/investeringssubsidie'
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een herziening eerste schijf van extra provinciale nominatieve cofinanciering door
het Europees Sociaal Fonds voor het project 'DriveTraining@Flexpoint'.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Promotor Arbeidszorg Limburg'.
besloten tot
het afsluiten van het project 'Knelpuntberoepen NL 2018-2019' en het annuleren van het maximale saldo nominatim
provinciale cofinanciering voor dit project.

2020-09-16
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2020
besloten tot
de affectatie met ingang van 2020-07-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 2020-08-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 2020-08-01
besloten tot
het ontslag op eigen verzoek met ingang van 2020-09-01.
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel over de toekenning van extra personeelsmiddelen schooljaar 2020-2021.
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel over de toekenning van extra personeelsmiddelen schooljaar 2020-2021.
besloten tot
de vaststelling van de omkadering van de provinciale scholen via (het samenwerkingsplatform van) de
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg met ingang van het schooljaar 2020-2021.
besloten tot
de vaststelling van de personeelsformatie van het bestuurs- en het ondersteunend personeel van de provinciale
centra voor volwassenenonderwijs met ingang van 1 september 2020.
besloten tot
de vaststelling van de personeelsformatie van het beleids- en ondersteunend personeel van de Provinciale
Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren, met ingang van het schooljaar 2020-2021.
besloten tot
de vaststelling van de personeelsformatie van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg voor het
schooljaar 2020-2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van de nominatim projectsubsidie voor de 33ste editie van de Vlaamse Olympiade van
het Frans
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Organiseren van opleidingen FOROP, EVAL, didactiek en coaching' via het sluiten van
een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Adaptatie en presentatie van het project 'CLAMS'' via het sluiten van een
overeenkomst in het kader van de werking In Situ ACT
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Presentatie Lecture Performance 'Infinity Games'' via het sluiten van een overeenkomst
in het kader van de werking In Situ ACT
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Provinciaal Domein Dommelhof - Leveren
allerlei dranken en toebehoren aan centrale bar en recreatielokalen 2021-2024'
besloten tot
het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de slotconferentie In Situ ACT op 2 en 3
oktober 2020 in Brussel
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:15 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

