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De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
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DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-05-27 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: Griffie    

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'kathedrale kerkfabriek Sint-Quintinus - Hasselt - 
jaarrekening 2019 - advies' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020 

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'orthodoxe kerkfabrieken - jaarrekeningen 2019 - advies' 
voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020 

kennisgenomen van

de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 15 mei 2020 tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het 
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Tessenderlo

kennisgenomen van

de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 15 mei 2020 tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het 
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Beringen

kennisgenomen van

het arrest van 5 mei 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen 
het besluit van 10 januari 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het wijzigen 
van de bestemming van de garage horend bij een tweewoonst in gesloten bebouwing naar een bloemenwinkel en 
het plaatsen van een glazen wand met glazen toegangsdeur ter hoogte van de houten poort op een perceel gelegen 
te Bilzen als ongegrond wordt verworpen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

de dagorde van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de sociale huisvestingsmaatschappij 
Woonzo te Tongeren op zaterdag 13 juni 2020 en besloten tot het verlenen van volmacht aan de vertegenwoordiger 
van de provincie Limburg

kennisgenomen van

het voorontwerp van het GRUP Bedrijventerrein Schophem van de gemeente Voeren en akkoord verleend om het 
advies over het GRUP goed te keuren.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Bachbeek (cat. 3, nr. 1.06) voor het uitbreiden van 
nutsleidingen

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor aansluiting 
Kolveren - Investerings- optimalisatieprogramma 2016 - project 23161 op het grondgebied van de gemeente 
Zonhoven

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor afkoppeling 
Sluizen - Investerings- optimalisatieprogramma 2017 - project 23169 op het grondgebied van de stad Tongeren

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor aanleg gescheiden 
riolering Oorsprongstraat en Nielstraat - Investerings- optimalisatieprogramma 2019 - project 20017V op het 
grondgebied van de stad Borgloon

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor Collector Kolmont - 
Investerings- optimalisatieprogramma 2018 - project 23282 op het grondgebied van de stad Tongeren

besloten tot

de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Watering het Schulensbroek

besloten tot

de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2019 van de Watering het Schulensbroek

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

de beroepen ingediend bij de Vlaamse minister door de colleges van burgemeester en schepenen van Houthalen-
Helchteren en Heusden-Zolder tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2020-03-05 waarbij de voorwaarden voor 
het exploiteren van een stortplaats werden aangevuld
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besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting 
gespecialiseerd in logistieke ondersteuning

besloten tot

het actualiseren van de omgevingsvergunning ingevolge gedeeltelijke stopzetting van de exploitatie van de op- en 
overslag en sortering van afvalstoffen

besloten tot

het geven van een ongunstig gevolg aan het verzoek tot bijstelling van de exploitatievoorwaarden van de 
omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor slagschaduwnormen

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project plaatsen van een afsluiting in betonplaten met een 
hoogte van 2m40

Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw

besloten tot

het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van bestemming van kantoren naar een zaak 
voor sportieve weddenschappen 

Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in

besloten tot

het verlenen van de gedeeltelijke stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en het 
weigeren van een garage

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 
vaststelling' voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Rapport van de financieel beheerder over het jaar 2019' 
voor de provincieraadszitting van 17 juni 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

de uitbetaling van een premie aan 16 personeelsleden van het provinciaal onderwijs (geboortepremie, 
huwelijkspremie, premie voor samenwonen en premie voor kind met aandoening)

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het aanstellen van een beambte voor 18u/week vanaf 28 mei 2020 ter vervanging van een 
personeelslid met deeltijds werken

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het aanstellen van een beambte voor 38u/week vanaf 28 mei 2020 ter vervanging van een 
personeelslid met ziekenverlof

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het uitbreiden van de arbeidsprestaties van twee beambten met 9,5u/week vanaf 28 mei 
2020 ter vervanging van een personeelslid met ziekenverlof

kennisgenomen van

het ontslag met een opzegperiode ingaande op 22 juni 2020 en eindigend op 31 juli 2020 's avonds

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 april 2021 om zijn 
pensioenaanspraken te doen gelden

kennisgenomen van

de geldige en ongeldige kandidaturen voor de selectieprocedure voor de aanleg van de statutaire wervingsreserve 
directeur HRM
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kennisgenomen van

en akkoord verleend tot
het opstarten van de procedures voor de invulling van 11 sleutelfuncties met onmiddellijke ingang dan wel vanaf 
medio augustus 2020 en de prioritering (reeks 1 en reeks 2)

besloten tot

de uitsluiting van de kandidatuur voor de selectieprocedure voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve 
directeur HRM

besloten tot

de uitsluiting van de kandidatuur voor de selectieprocedure voor de aanleg van een statutaire wervingsreserve 
directeur HRM

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de heropstart van de offertetermijn voor gunningsfase 2B betreffende de opdracht 'be-MINE 
PIT Design & Build'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de aanvaarding van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'leveren, plaatsen en in dienst 
stellen van nieuwe voetpadkasten en verlichting'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Hasselt - Campus Handel - Migratie 
regeltechnische installaties HVAC'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het toekennen van een schuldaflossingssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het werkjaar 2020.

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Buitengewoon onderhoud wegen 2017-2018' i.h.k.v. het 
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk. 

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

de verlenging van de opdracht 'onderhoud ADLIB Museum Standaard' voor de periode van 1 september 2020 tot en 
met 31 augustus 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Begeleiding allochtone vrouwen in Genk & omstreken' i.h.k.v. 
het cofinancieringsreglement voor projecten i.h.k.v. Europese programma's. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Sensornetwerk voor luchtkanalen' i.h.k.v. het 
subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's. 

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden betreffende de opdracht 'creëren van bijkomende 
belevingsvolle overnachtingscapaciteit in Limburg'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de affectatie met ingang van 1 september 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de toekenning van renteloze studieleningen voor het academiejaar 2019-2020 met aanvraagdatum 2020-05-14.

besloten tot

het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van zomerscholen voor kwetsbare kinderen en 
jongeren

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Het leveren van pc's en schermen'

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot

het vastleggen van een krediet voor een douche- en toiletcontainer via huurovereenkomst i.h.k.v. corona-maatregelen

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Bokrijk    
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besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en-voorwaarden voor de opdracht 'Maaiwerken Domein Bokrijk - dienstjaar 
2020'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:00 uur.

Wim Schoepen Inge Moors

De provinciegriffier, De voorzitter wd.,


