
Aanwezig:

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:

2020-06-04

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-06-04 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts,  Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;  Wim Schoepen, 
provinciegriffier

DIRECTIE / AFDELING: Kabinet Provinciegriffier  

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het organiseren van een welkom terug moment voor de personeelsleden naar aanleiding van 
post Corona

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

de uitnodiging voor de gewone Algemene Vergadering d.d. 30 juni 2020 van cvba EthiasCo

besloten tot

de instemming met de aan de algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Kleine Landeigendom van 25 
juni 2020 voorgelegde agendapunten

besloten tot

de instemming met de aan de algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Vooruitzien van 24 juni 2020 
voorgelegde agendapunten

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
Limburg - Hasselt - begroting 2021 - advies' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
Limburg - Hasselt - begrotingswijziging nr. 1 - 2020 - advies' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020 

besloten tot

het verlenen van een gunstig advies voor de jaarrekening 2019 

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Huishoudelijk reglement van de provincieraad - wijziging 
artikel 18, § 1 inzake de fractietoelagen' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Rapport organisatiebeheersing en informatiebeveiliging - 
2019' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Interreg-IV project SOLABIO - terugbetaling 
prefinanciering - dading' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020 

kennisgenomen van

de jaarrapporten voor 2019 m.b.t. de provinciale dienstverlening voor gemeentebesturen die beroep doen op de 
provinciaal sanctionerend ambtenaar voor de behandeling van GAS-inbreuken

besloten tot

het aanstellen van een raadsman om de provincie Limburg in rechte te vertegenwoordigen tijdens de procedure voor 
het Hof van Beroep Antwerpen

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'jaarrapport klachtenbehandeling 2019' voor de 
provincieraadszitting van 17 juni 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'nv Wetenschapspark Limburg - recht van opstal op een 
perceel gelegen Wetenschapspark 5-7 te Diepenbeek - toestemming tot overdracht van het recht van opstal en tot 
verkoop van het op het perceel opgerichte gebouw door nv Wetenschapspark Limburg aan Universiteit Hasselt' voor 
de provincieraadszitting van 17 juni 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

het intrekken van het besluit van de deputatie d.d. 14 juni 2018 tot toekenning van de subsidie voor het project 
'Coosterveld Alken' en het niet uitbetalen van het voorschot

besloten tot

het toekennen van het saldo van de subsidie voor het tweede werkjaar (2019) in het kader van het subsidiereglement 
voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

besloten tot

het toekennen van het saldo van de subsidie voor werkingsjaar 2019 in het kader van het subsidiereglement voor 



2020-06-04

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

het indienen van een aanvraag tot lidmaatschap van Warmtenetwerk Vlaanderen

besloten tot

de definitieve toekenning van de nominatim subsidie voor het project 'Beter bos via sociale tewerkstelling'

besloten tot

de definitieve toekenning en uitbetaling van de subsidie i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring 
van kogel- of pijlenvangers

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Deelname aan de openbare houtverkoop van Bosgroep 
Limburg vzw voor het provinciaal domein Nieuwenhoven en de provinciale natuurterreinen in de Vallei van de 
Marmolbeek en het Herenbos - sluiten van een overeenkomst' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Mondiale Samenwerking

besloten tot

de niet-toekenning van een provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal reglement 'Noodhulp Noord-
Zuid', voor het project 'Herstel van de schade door de tyfoon Ursula op Panay - Filipijnen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Begeleidings- en participatietraject tot groot 
verbindend hefboomproject voor De Wijers'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Houthalen-Helchteren - openleggen van de 
Groenstraatbeek - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst, addendum en dienstverleningsovereenkomst' voor de 
provincieraadszitting van 17 juni 2020

besloten tot

de vastlegging van het krediet voor Watering van Sint-Truiden betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen 
van 2de categorie voor het dienstjaar 2020

besloten tot

de vastlegging van het krediet voor Watering het Schulensbroek betreffende het beheer van onbevaarbare 
waterlopen van 2de categorie voor het dienstjaar 2020

besloten tot

de vastlegging van het krediet voor Watering de Dommelvallei betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen 
van 2de categorie voor het dienstjaar 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

besloten tot

het nemen van een erratum aan het besluit van deputatie d.d. 2020-04-22 waarbij een omgevingsvergunning werd 
verleend voor het project 'tijdelijke opslag Restfractie RP Borgloon'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricatie, assemblage en 
afwerking van koeltoestellen.

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de hernieuwing en 
verandering door uitbreiding en wijziging van de inrichting van een bevoorradingsstation.

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor de aanleg van terreinverharding en het slopen van 
een woning te Bree; 

besloten tot

het (deels: beperkt debiet) verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de (nieuwe) exploitatie van 
een grondwaterwinning voor het beregenen van sierteelt tijdens droge periodes

besloten tot

het (deels: beperkt debiet) verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de (nieuwe) exploitatie van 
een grondwaterwinning voor het beregenen van sierteelt tijdens droge periodes

besloten tot

het (deels: beperkt debiet) verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de (nieuwe) exploitatie van 
een grondwaterwinning voor het beregenen van sierteelt tijdens droge periodes

besloten tot

het (deels: beperkt debiet) verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de (nieuwe) exploitatie van 
een grondwaterwinning voor het beregenen van sierteelt tijdens droge periodes

besloten tot
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het verlengen van de behandelingstermijn ingevolge een wijzigingsverzoek voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van 84 wooneenheden, 14 studentenkamers, commerciële functies en een 
ondergrondse parkeergarage voor 141 voertuigen na de afbraak van de bestaande bebouwing en het exploiteren van 
gebouwgebonden voorzieningen te Hasselt

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning gelegen te Beringen, 

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘het verkavelen van 3 loten voor open 
bebouwing. Lot 4 is gelegen in agrarisch gebied en wordt uit de verkaveling gesloten. Het beperkt kappen van een 
houtkant en het beperkt inbuizen van de gracht i.f.v. de toegang naar de nieuwbouw’ te Zonhoven; 

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

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu

kennisgenomen van

de mail van het departement Omgeving - AGOP-milieu met betrekking tot de visie inzake de advisering van 
omgevingsvergunningen voor onbepaalde duur voor niet-ammoniakemissie-arme pluimvee- en varkensstallen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijsten

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'de nominatieve subsidies in het meerjarenplan 2020-
2025 - wijziging - vaststelling' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

kennisgenomen van

1. het verslag van het rekenhof over de controleactiviteiten van het jaar 2019
2. kennisgenomen van en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'kennisgeving van het verslag van 
het rekenhof over de controleactiviteiten van het jaar 2019' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

het aanstellen van een beambte voor 20u/week vanaf 1 september 2020 tot de afhandeling van het examen

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de wijziging van dienstaanwijzing met ingang van 1 juli 2020 naar de Directie Omgeving - 
Water en Domeinen

besloten tot

het beëindigen van de statutaire aanstelling als directeur Real Estate op 31 juli 2020 's avonds

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 30 juni 2020 ' avonds

besloten tot

de toekenning van het rustpensioen voor het mandaat verworven tot 14 oktober 2012 als gedeputeerde 

besloten tot

het vacant verklaren van de statutaire functie directeur Gebouwen/Real Estate, de statutaire functie afdelingschef 
Infrastructuur, de contractuele functies industrieel ingenieur Fiets, de contractuele functie coördinerend 
projectingenieur Fiets, de contractuele functie Cross Border manager, de contractuele functie projectmanager 
Interreg Grensregio Vlaanderen - Nederland, de contractuele functie projectmanager EFRO Vlaanderen en het 
vaststellen van de recruteringskanalen, de selectieprocedures en functiebeschrijvingen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de vastlegging van het krediet voor de overheidsopdracht 'het uitwerken van een nieuwe visie voor het 
bedrijfsrestaurant'

besloten tot

de derde verlenging van de opdracht 'Provinciehuis - Onderhoud van diverse dampkappen in de C-keuken en F-
keuken'

besloten tot
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de vastlegging van een krediet en de eindafrekening van de opdracht 'Genk - Campus Politieterrein 081 - 
Multifunctionele oefenhal - Deel 2: Gevelbekleding'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'jaarverslag 2019 en het financieel verslag 2019/2020 van 
het Domein Bokrijk vzw - kennisgeving' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Marketing & Communicatie' i.h.k.v. het subsidiereglement voor 
bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg.

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie voor het project "'#75: Storytelling about freedom': Duits-Belgisch 
jongerenproject over 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog" i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van 
participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud' - projectsubsidie en de uitbetaling van een voorschot

kennisgenomen van

de behandeling van tien aanvragen voor een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het subsidiereglement voor 
zuurstoffinanciering van toeristische logies

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een zuurstoffinanciering i.h.k.v. het reglement betreffende de zuurstoffinanciering 
voor toeristische logies. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie 

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'campagne JET magazine Koop Limburgs' ter promotie van de 
lokale retail, horeca en de toeristische mogelijkheden in JET magazine

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'inlassing van advertenties in Het Laatste Nieuws in het kader 
van de communicatiecampagne SALKturbo'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie 2020.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar in het lerarenplatform voor het schooljaar 2019-2020 

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar
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besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar in het lerarenplatform voor het schooljaar 2019-2020 

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt ‘Personeel van de provinciale scholen voor kleuter- en 
basisonderwijs, secundair onderwijs en de eraan verbonden internaten, de provinciale centra voor 
volwassenenonderwijs en het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Delegatie van reglementen over 
personeelsaangelegenheden.' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020.

besloten tot

het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van de betrekking van 
directeur op 1 september 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en de 
samenstelling van de interne evaluatiecommissie.

besloten tot

het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van de betrekking van 
adjunct-directeur op 1 september 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en de 
samenstelling van de interne evaluatiecommissie.

besloten tot

het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een ½ betrekking van 
technisch adviseur-coördinator op 1 september 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, 
selectieprocedure en samenstelling van de interne evaluatiecommissie.

besloten tot

het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een betrekking van 
beheerder op 1 september 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en 
samenstelling van de interne evaluatiecommissie.

besloten tot

het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een ½ betrekking van 
technisch adviseur-coördinator scholengemeenschap op 1 september 2020 en de vaststelling van de 
aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en samenstelling van de interne evaluatiecommissie.

besloten tot

het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een ½ betrekking van 
technisch adviseur-coördinator scholengemeenschap op 1 september 2020 en de vaststelling van de 
aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en samenstelling van de interne evaluatiecommissie.

besloten tot

het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een ½ betrekking van 
technisch adviseur scholengemeenschap op 1 september 2020 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, 
selectieprocedure en samenstelling van de interne evaluatiecommissie.

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt ‘Provinciale scholen van de Scholengemeenschap van het 
Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg. Schoolreglement met ingang van 1 september 2020.' voor de 
provincieraadszitting van 17 juni 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt ‘Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-Verpleegkunde. 
Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement en schoolreglement Provinciale Secundaire School Hasselt, 
opleiding Verpleegkunde, m.i.v. 1 september 2020.' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt ‘Provinciaal Instituut Lommel en Provinciale Technische 
School Maasmechelen - Centra voor Leren en Werken - vaststelling van het centrumreglement met ingang van 1 
september 2020' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt ‘Provinciale Basisschool Voeren en Provinciale 
Kleuterschool St.-Martens-Voeren. Schoolreglement met ingang van 1 september 2020.' voor de 
provincieraadszitting van 17 juni 2020.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de gunning van vier percelen van de opdracht 'Het leveren van boeken voor het provinciaal volwassenenonderwijs'

besloten tot

het sluiten van een concessieovereenkomst voor het deeltijdse gebruik van de sporthal, het zwembad en het 
sportveld van de campus Voeren voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot
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de wijziging van de opdracht ingevolge de beslissing van de deputatie van 6 februari 2020 'Onderwijsopdrachten 
overeenkomstig de operationele noodwendigheden' via het sluiten van een overeenkomst - wijziging opdrachtnemer

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Opleiding Rijbewijs C voor brandweerpersoneel van de 3 Limburgse 
Hulpverleningszones' 

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Creatie productie 'Jump Cut'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader van de 
werking Theater op de Markt 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Deelname van de provincie Limburg als partner aan het 
Europees Theaternetwerk In Situ '(UN)COMMON SPACES' - sluiten van samenwerkingsovereenkomst' voor de 
provincieraadszitting van 17 juni 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'sluiten van concessieovereenkomst tussen de provincie 
Limburg en Musica vzw voor de periode van 1 juli 2020 t.e.m. 30 juni 2029' voor de provincieraadszitting van 17 juni 
2020

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:40 uur.

Wim Schoepen Inge Moors

De provinciegriffier, De voorzitter wd.,


