2020-11-18
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-11-18 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
besloten tot
het gedeeltelijk aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2019 in het kohier van de Watering De
Herk
besloten tot
het sluiten van een verwerkingsovereenkomst in uitvoering van artikel 28 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

besloten tot
1. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken, overeenkomstig
het eerder door de provincieraad vastgestelde model van samenwerkingsovereenkomst,
2. het goedkeuren van de offertes 2020/2536 en 2020/2537 d.d. 26 oktober 2020 voor de toetreding van de
gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken in de GAS-toepassing 'GAS.net' en de gunning van deze bijkomende
opdrachten,
3. het vastleggen van de nodige bedragen op het provinciebudget van 2020 voor de uitgaven voor deze bijkomende
opdrachten voor het dienstjaar 2020
kennisgenomen van
het arrest van 29 oktober 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 6 juni 2019 van de deputatie tot toekenning van een omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning met carport op een perceel gelegen te Pelt 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 25 juni 2020 waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd
voor het rooien van bomen en het verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing en een lot voor
open bebouwing te Heusden-Zolder

besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 30 april 2020 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het aanleggen van een parking op een perceel gelegen te Bree
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
de verlenging van de uitvoeringstermijn voor het project 'Behoeftestudie voor bedrijvigheid' met een periode van 6
maanden (tot eind juni 2021)
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 'Beeldbepalende Bakens in het landschap' Riemst - GP

kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(GRS) Diepenbeek - herziening
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Mondiale Samenwerking
besloten tot
het verlenen van een subsidie in het kader van het reglement 'noodhulp Noord-Zuid' voor het project
'Noodhulpproject voedselzekerheid en levensonderhoud voor Libanon'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
de uitbetaling van de subsidie voor het jaar 2020 via de ondersteuningsovereenkomst 2019 aan beheerders van
onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten in Limburg
besloten tot
het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van het voorschot i.h.k.v. het reglement 'Subsidiëring van
biodiversiteitsprojecten'

besloten tot
het niet toekennen van een subsidie i.h.k.v. het reglement 'subsidiëring van biodiversiteitsprojecten'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van een machtiging voor het kruisen van de Witbeek, cat. 2, nr. 53, voor het aanleggen van
nutsleidingen langsheen de Borglaan op het grondgebied Maaseik

2020-11-18
besloten tot
het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Motbeek (nr. 160, cat.2) voor het uitbreiden van nutsleidingen
besloten tot
de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2016 van de Watering de Velpe
besloten tot
de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2017 van de Watering de Velpe

besloten tot
het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2020 van de Watering de Herk
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Schoolfietsen' in het kader van het subsidiereglement 'Mobilimsubsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen'
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'fietsen op school' in het kader van het subsidiereglement
'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen'
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijk gunstig advies voor de opheffing van voetweg 68 in de Atlas van de Buurtwegen
van Montenaken.

besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijk gunstig advies voor de opheffing van voetweg 70 in de Atlas van de Buurtwegen
van Montenaken.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 2020-10-15 waarbij het besluit van de Vlaamse minister
van Omgeving, Natuur en Landbouw d.d. 2019-05-07, inhoudende het voorwaardelijk verlenen van de
omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding capaciteit grondwaterwinningen' voor bepaalde duur (tot 2036-0107), werd vernietigd.
kennisgenomen van
het (tweede) Ministerieel Besluit d.d. 2020-10-13 houdende (ditmaal) de gedeeltelijke bevestiging van het besluit van
de deputatie d.d. 2018-07-05 waarbij een omgevingsvergunning deels werd verleend voor het project 'de uitbreiding
van een gemengd landbouwbedrijf'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een gemengd
veeteeltbedrijf

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het behandelen en
verpakken van kazen.
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'stopzetten verbranding bedrijfseigen houtafval'
besloten tot
het geven van een gunstig gevolg aan het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van de
omgevingsvergunning voor het exploiteren van een nieuw sorteer- en recyclagecentrum voor afvalstoffen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'grondwaterwinning'
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een windturbine

besloten tot
het inwilligen van het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene
evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van een inrichting
voor de opslag en mechanische behandeling van schroot
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het
chemisch vernikkelen van metalen
besloten tot
het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de lozingsvoorwaarden voor de RWZI Houthalen-Centrum
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van een appartement op de 1ste
en 2de verdieping en het uitvoeren van een functiewijziging van winkel naar appartement op het gelijkvloers, te Genk
besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het wijzigen van bestemming van
handel met 3 appartementen naar horeca (duplex) met 1 appartement te Hasselt
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besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'Verkavelen van grond in 6 loten voor
halfopen bebouwing'
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een socio-cultureel centrum te Leopoldsburg

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 x 4 appartementen (8 appartementen)
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling voor lot 4 van een
meergezinswoning met 4 woonentiteiten naar een appartementsgebouw met 10 woonentiteiten met ondergrondse
parkeergarage – FASE 1’, te Zonhoven;
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkaveling voor lot 6 van een
meergezinswoning met 4 woonentiteiten naar een appartementsgebouw met 10 woonentiteiten met ondergrondse
parkeergarage – FASE 2’, te Zonhoven;
besloten tot
het gedeeltelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘regulariseren van een garage/ bergruimte,
een serre, de terreinverharding en de afsluitingen, het slopen van een niet-vergunde stal en het bouwen van een
carport’, te Zonhoven;
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2020-10-20 waarbij het besluit van de deputatie d.d. 2016-07-14, inhoudende het
verlenen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een stortplaats, werd gewijzigd
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

kennisgenomen van
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand oktober 2020
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 31 mei 2021 's avonds zodat betrokkene haar
pensioenaanspraken kan doen gelden met ingang van 1 juni 2021
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2021
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag voor het verlof voor opdracht vanaf 1 januari 2021
kennisgenomen van
de resultaten van het assessment en de deliberatie in het kader van de aanleg van een contractuele wervingsreserve
diensthoofd Marketing en Communicatie
besloten tot
de omschrijving van de opdracht en het toewijzen van de opdracht 'de begeleiding van de functioneringsgesprekken
in het kader van de evaluatieprocedure van de decretale graden van de provinciegriffier en de financieel beheerder'

besloten tot
de gunning van de opdracht 'leveren van Altijd Limburgcheques voor de huldiging van de personeelsleden 2020'
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het verlenen van dienstvrijstelling vanaf 16 november 2020 tot en met 13
december 2020 voor die personeelsleden waarvoor er geen of slechts een beperkt alternatief takenpakket kan
toegekend worden
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de vastlegging van een extra krediet voor de opdracht 'LS/MS raamovereenkomst voor het uitvoeren van
herstellingen, onderhouds- en beperkte investeringswerken aan elektrische installaties in het patrimonium van het
provinciebestuur Limburg'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst

2020-11-18
besloten tot
de goedkeuring van bijakte nr. 2 houdende de uitbreiding van de opdracht 'het sluiten en de hernieuwing van de
verzekeringsportefeuille van de provincie Limburg - perceel 5, luik 2 : Hospitalisatie'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Lommel - Campus - geb. 180 - isoleren
van leidingen HVAC'
besloten tot
de stopzetting van de procedure voor de opdracht 'Lommel - Campus - geb. 180 - Isoleren van leidingen HVAC'
besloten tot
de aanpassing van de elektriciteit in het kader van de gunning van de opdracht 'Totaalrenovatie van inpandige
middenspanningscabine'

DIRECTIE / AFDELING: Arrondissementscommissariaat Tongeren
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen voor het project
'Fietsdiefstalpreventie: website gevonden fietsen - Bikebank.be'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Wegenis- en rioleringswerken Schansstraat' i.h.k.v. het
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Onderhoud en buitengewone herstelling van wegen 2017'
i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk.
besloten tot
het goedkeuren van de wijziging 1 (verlenging uitvoeringstermijn tot en met 30 april 2021) van de opdracht 'Het
ontwikkelen van 15 belevingsvolle fietstochten op maat voor Limburgse fietscafés'.

besloten tot
het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'de publicatie van een boek 'De Kracht van Limburg"
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst 'Monumentenwacht in Vlaanderen 2020-2025'
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het goedkeuren van het SALKturboplan.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Brexit Contactcenter Limburg'
i.h.k.v. het provinciaal reglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als godsdienstleraar en leraar
besloten tot
de aanstelling als godsdienstleraar
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als opvoeder ten minste BA - 82 punten via reaffectatie/wedertewerkstelling.
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als studiemeester-opvoeder internaat (gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd).
besloten tot
de aanstelling als leraar secundair volwassenenonderwijs

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar, leraar ASV (-LO), leraar BGV, opvoeder, ergotherapeut, verpleger, logopedist,
orthopedagoog en kinesitherapeut
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als opvoeder, leraar en godsdienstleraar

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar, godsdienstleraar en opvoeder
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besloten tot
de aanstelling als leraar in het project zorgportaal
besloten tot
de aanstelling als leraar in het project zorgportaal
besloten tot
de aanstelling als leraar in het project zorgportaal

besloten tot
de aanstelling als leraar in het project zorgportaal
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2020
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2020
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel met betrekking tot de overtreding van de coronamaatregelen

besloten tot
de goedkeuring van het ontwerp van het huishoudelijk reglement van het comité van de afgevaardigden van de
inrichtende machten met ingang van 1 september 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de vastlegging van de bestelbon met betrekking tot de afrekening fonds inschrijvingsgelden voor de periode
01/2020 - 08/2020
besloten tot
de vastlegging van de bestelbon met betrekking tot de afrekening fonds inschrijvingsgelden voor de periode januari
tot augustus 2019

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Creatie van de Productie 'HOMAN'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader
van de werking Theater op de Markt 2020
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:00 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

