2021-04-29
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-04-29 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Tom Vandeput, leden; Wim
Schoepen, provinciegriffier
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Kabinet Provinciegriffier
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Rapport Organisatiebeheersing 2020'
voor de provincieraadszitting van 19 mei 2021
besloten tot
de vaststelling van het organogram van de provinciale diensten en opheffing van de personeelsformatie
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Toerisme Limburg - aanduiding lidwaarnemer – vervanging' voor de provincieraadszitting van 19 mei 2021
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Stichting van openbaar nut Limburg Sterk
Merk (LSM) - aanduiding nieuw lid van de Raad van Bestuur – vervanging' voor de provincieraadszitting van 19 mei
2021
besloten tot
de goedkeuring van de ereloonstaat in een gerechtelijk dossier
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een nota met opmerkingen in het kader van de
schorsings- en vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 16 december 2020 van de deputatie waarbij een
voorwaardelijke omgevingsvergunning werd verleend voor het herbouwen van een garage op een perceel gelegen te
Pelt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 'Soeverein - Sahara' te Lommel
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
kennisgenomen van
het rapport 'Interne nulmeting CO2 uitstoot van het provinciebestuur en haar entiteiten' en akkoord verleend met het
voorstel tot de opmaak van een opvolgmeting voor het jaar 2020
goedgekeurd
de aanvraag van de subsidie ter bevordering van de ecologische bosfunctie 2021 i.h.k.v. het Bosbeheerplan
provinciaal domein Nieuwenhoven

goedgekeurd
de aanvraag van de subsidie ter bevordering van de ecologische bosfunctie 2021 i.h.k.v. het bosbeheerplan
Gerhagen-Tessenderlo
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Bosgroep Limburg
besloten tot
de goedkeuring van wijziging 2 (stopzetting) van de opdracht 'Verhuren van de locatie Hangar 58 en het verzorgen
van catering voor de Contactdag 2020 van de Bosgroep Limburg'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Campagne Buitengewoon Limburg' via het sluiten van een overeenkomst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Aansluiting van bron Vrietselbeek nr. 56
ter hoogte van Zuid-Willemsvaart in Dilsen-Stokkem/Maasmechelen' voor de provincieraadszitting van 19 mei 2021
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Oplossen vismigratie op de Munsterbeek
nr. 41 2de cat. - Waterstraat Bilzen'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van een investeringssubsidie voor het project 'plaatsing fietsenstalling bij OLVI Paal'
i.h.k.v. het reglement 'aanleg van fietsvoorzieningen buiten het fietsfonds'
besloten tot
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de toekenning en uitbetaling van een investeringssubsidie voor het project 'plaatsing fietsenstalling bij OHVM
Lummen' i.h.k.v. het reglement 'aanleg van fietsvoorzieningen buiten het fietsfonds'
besloten tot
de goedkeuring van wijziging 1 (aanvullende werken en werken in meer en min) van de opdracht 'Fietsbrug
Godsheide i.h.k.v. de realisatie van fietssnelweg F5-F72 Albertkanaalroute'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het Ministerieel Besluit d.d. 2021-04-29 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-08-27
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'Windturbines Ecopower Bilzen Hoeselt'
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 2021-03-18 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 2021-02-11 houdende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'bouw en
exploitatie van WT-01 met middenspanningscabine'
kennisgenomen van
het Ministerieel Besluit d.d. 2021-04-09 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-10-21
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'toevoeging loods'
kennisgenomen van
het Ministerieel Besluit d.d. 2021-04-29 houdende de wijziging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-10-21,
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project ‘Windturbine Pelt Bedrijventerrein Nolimpark
(duplicaat van 2020048776)’
kennisgenomen van
een bevraging met betrekking tot 'het omgevingshandhavingsprogramma' van het Departement Omgeving
besloten tot
het verlengen van de behandelingstermijn inzake de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor
het veranderen van een vergund landbouwbedrijf
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bevoorradingsstation voor motorvoertuigen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding grondwaterwinning + actualisatie'

besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en regularisatie van
gevelbelettering met betrekking tot een terrein gelegen te Lummen
kennisgenomen van
de intrekking van het beroepschrift door derden tegen een omgevingsvergunning voor het project: ‘Oprichten van
een handelspand’, met betrekking tot een terrein gelegen te Genk;

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een nieuwe grondwaterwinning voor het
beregenen van 11 ha aardappelen, uien en groenten
besloten tot
de zonder voorwerp verklaring ingevolge de intrekking van de aanvraag voor een omgevingsvergunning tijdens de
beroepsprocedure in laatste aanleg voor het bouwen van een bijgebouw i.f.v. plaatsen van hvac-unit, gelegen te
Lommel
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen woning en tuinhuis in houtskelet
gelegen te Gingelom
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het regulariseren van de uitbreiding van een loods, te Herk-De-Stad;
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, waarvan
de loten 1 en 2 bestemd zijn voor gekoppelde bebouwing, gelegen te Pelt

besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor de afbraak van twee woningen en nieuwbouw appartementsgebouw
en twee halfopen woningen, onder voorbehoud voor het kappen van de bomen te Diepenbeek
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een bestaande constructie
en het bouwen van 14 woongelegenheden gelegen te Lanaken
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
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de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
besloten tot
het tegenboeken van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen collectief - aanslagjaar 2017
besloten tot
het tegenboeken van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen collectief - aanslagjaar
2020
besloten tot
het tegenboeken van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting bedrijven collectief - aanslagjaar
2016

besloten tot
het tegenboeken van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting bedrijven collectief - aanslagjaar
2020
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'rapport van de financieel beheerder over
het jaar 2020' voor de provincieraadszitting van 19 mei 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost van een gedetacheerd personeelslid
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost voor een gedetacheerd personeelslid

besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost van twee gedetacheerde personeelsleden
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het herverdelen van de vacante onderhoudsuren vanaf 1 mei 2021
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een werkman-chauffeur ter vervanging van een
personeelslid met technische werkloosheid

besloten tot
de aanstelling als contractueel businessanalist met ingang van 3 mei 2021 voor onbepaalde duur
(princiepsbeslissing d.d. 25 maart 2021)
besloten tot
de aanstelling als contractueel deskundige-personeelsconsulent met ingang van 3 mei 2021 voor de duur van de
afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid van een personeelslid
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht op 29 april 2021 's avonds en
kennisgenomen van het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 24/38ste ter vervanging

besloten tot
de verderzetting van het tuchtonderzoek
besloten tot
de vaststelling van de selectiecommissies, de selectieprocedures, de toelatingsvoorwaarden en de
functiebeschrijvingen publicatiereeks 2
DIRECTIE / AFDELING: Beleidscel Data en Analyse
besloten tot
het sluiten van drie samenwerkingsovereenkomsten met verwerkingsovereenkomst i.v.m. het lokaal woonbeleid en
de private huurmarkt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'BouwBeats de app' i.h.k.v. het subsidiereglement betreffende
de subsidiëring van intergemeentelijke en regionale arbeidsmarktprojecten.
besloten tot
het goedkeuren van de doorverkoop van het perceel industriegrond met bedrijfsgebouw
besloten tot
het goedkeuren van de verkoop van het tréfonds bestaande uit een gebouw en industriegrond

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa
besloten tot
het uitbetalen van het saldo van de provinciale cofinanciering van het EFRO-project '1276 I²PCC - Interprovinciaal
internationaliseringsproject China Cleantech' i.h.k.v. het subsidiereglement EFRO-Vlaanderen 2014-2020.
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs
besloten tot
het vastleggen van de bestelbon voor de terugbetaling van de loonkost van personeel aangeworven ten laste van het
werkingsbudget in de periode van 2019/09/01 tot en met 2020/08/31 en van 2020/09/01 tot en met 2021/08/31
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar/ leraar ASV / leraar BGV / godsdienstleraar
besloten tot
de aanstelling als leraar / administratief medewerker
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot
de aanstelling als leraar SVWO
besloten tot
de aanstelling als levend model
besloten tot
de aanstelling als levend model
besloten tot
het verlenen van ontslag als leraar met ingang van 1 mei 2021

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als directeur voor de duur van het schooljaar 2021-2022.
besloten tot
het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van selectieproef, voor de invulling van betrekkingen van selectieen bevorderingsambten en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en samenstelling van
de interne evaluatiecommissie
besloten tot
de vaste benoeming voor een halve betrekking als technisch adviseur-coördinator met ingang van 1 mei 2021
besloten tot
de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de vastlegging van 2 bestelbonnen voor de belangenbehartiger, loonkost pakketten en lidgeld
besloten tot
de vastlegging van de meerjarige bestelbon voor de samenwerkingsovereenkomst 'Leerstoel UHasselt'
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
kennisgenomen van
de ondertekening van een stageovereenkomst 2020-2021 van een student Hulpverlener-ambulancier van de School
Geneeskundige Hulp
besloten tot
de vaststelling van uitvoeringsreglementen
besloten tot
het sluiten van de Blue Light Mobile overeenkomst (ASTRID) voor de Brandweerschool van het PLOT

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:30 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

