
Aanwezig:

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

2020-04-30

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-04-30 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;  Liliane Vansummeren, 
provinciegriffier wd.

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

het verslag van de klachtenbeheerder met een overzicht en bespreking van de klachten die in 2019 werden 
ingediend en behandeld overeenkomstig de procedure van klachtenbehandeling

kennisgenomen van

het arrest van 17 maart 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 20 augustus 2018 
van de deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het plaatsen van een omheining en 
de regularisatie van een klinkerverharding op een perceel gelegen te Maaseik wordt vernietigd

kennisgenomen van

het arrest van 3 maart 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen 
het besluit van 30 augustus 2018 van de deputatie tot weigering van een vergunning voor het verkavelen van een 
perceel grond in 3 loten voor meergezinswoningen te Diepenbeek wordt verworpen

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingesteld tegen het besluit van 24 oktober 2019 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd verleend voor de afbraak van woningen, het rooien van bomen, de bouw van 40 
appartementen, kantoorruimte, ondergrondse parking en paviljoen op percelen gelegen te Herk-de-Stad

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 20 november 2019 van de deputatie waarbij, onder 
voorwaarden, een omgevingsvergunning werd toegekend voor het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen 
en exploiteren van een discount voedingssupermarkt  met vier bovenliggende appartementen, het inrichten van het 
perceel en het plaatsen van een middenspanningscabine, op percelen gelegen te Beringen 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

het uitbetalen van het saldo voor het project 'GRUP Spelver III' te Bilzen in het kader van het 'SALK - 
subsidiereglement betreffende de ruimtelijke planning van lokale bedrijventerreinen' 

besloten tot

het niet toekennen en uitbetalen van het saldo voor werkingsjaar 2 en het terugvorderen van de reeds uitgekeerde 
subsidie voor het niet oprichten van een intergemeentelijke kwaliteitskamer zoals omschreven in de projectaanvraag 
i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van het lokale woonbeleid

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel van advies over het voorontwerp GRUP 'Centrumplein Rotem'  te Dilsen-Stokkem 
i.h.k.v. de plenaire vergadering

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel van advies over het voorlopig vastgestelde ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) “Beeldbepalende Bakens in het landschap” te Riemst in het kader van het openbaar 
onderzoek

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de betaling van de factuur in verband met de werkzaamheden van de 
schoonmaakfirma

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Demer (nr. 3, cat. 2) voor het uitbreiden van nutsleidingen

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Aanleg van een vispassage aan de Keyartmolen in 
Bree (Tongerlo) - vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden - sluiten van de samenwerkingsovereenkomst 
met het Agentschap voor Natuur & Bos' voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'bestrijding van de reuzenbalsemien in de valleien van de Roosterbeek en de Slangbeek 
te Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Zonhoven'
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kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Dilsen-Stokkem - verkoop van de verlaten 
bedding van de Rachelsbeek nr. 61 ter hoogte van Rachels 48 - instemming met de ontwerpverkoopovereenkomst' 
voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren van een betoncentrale

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de hernieuwing en verandering van een inrichting gespecialiseerd in 
de aanmaak van producten op basis van polytetrafluorethyleen (PTFE) die als additief gebruikt worden in drukinkten 
en verf

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een recyclagepark

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning (vereenvoudigde procedure) voor het veranderen van een recyclagepark

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting actief in de ontwikkeling en 
fabricage van diverse producten en systeemoplossingen voor de betonindustrie en renovatie

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een recyclagepark

besloten tot

het verlenen van de gedeeltelijke (debiet) en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de nieuwe exploitatie van 
een grondwaterwinning voor het beregenen van 0,8 ha sierteelt tijdens droge periodes

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een parking (dossier na 
rvv), gelegen te Bree

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu

kennisgenomen van

het beroep van derden ingediend tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Voeren d.d.  
28 februari 2018 waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de exploitatie van een inrichting te Voeren

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 31 maart 2020 's avonds

besloten tot

de kennisname van het ontslag dat op 7 april 2020 werd ingediend

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel met betrekking tot de relancemaatregelen met ingang van 4 mei 2020
de deputatie neemt na bespreking de volgende maatregelen:
-een geleidelijke en gefaseerde herinschakeling van de personeelsleden, in casu het uit de werkloosheid halen van 
medewerkers enerzijds en het meer fysiek op de werkvloer aanwezig zijn van personeelsleden anderzijds, mits 
naleving van volgende voorwaarden:
-	het uitwerken van een reinigingsschema door de Directie Facilitair Beheer
-	het personeelsrestaurant blijft gesloten; er mogen wel broodjes verkocht worden mits het in acht nemen van de 
social distancy
-	het opzetten van een meldingssysteem waardoor na het gebruik van vergaderaccomodatie deze gereinigd en 
ontsmet wordt
-	de herinschakeling van personeelsleden gebeurt nadat de Dienst IDPB de werkplek onderzocht heeft of de 
maatregelen inzake social distancing gerealiseerd kunnen worden
-	het opzetten van een uitgebreide informatie- en sensibiliseringscampagne
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-	het installeren van een Coronameldpunt, dat op basis van input een “FAQ” opstelt.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

besloten tot

de goedkeuring van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Genk - Campus Politieterrein - 
081 - Multifunctionele oefenhal PLOT - Deel 1: Bouwwerken'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

het vastleggen van een krediet voor de opdracht 'Onderhoud van de netwerkcomponenten (switches, infoblox, 
accesspoints)'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'inhuren business consultancy i.f.v. begeleiding, ondersteuning voor aanpassingen 
GPO's, adviezen rond standaad instellingen in Windows en dit m.b.t. de toetreding tot de ICT-aankoopcentrale van 
de Stad Brugge'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Begijnhofkerk Sint-Truiden - 
Stabiliteitsstudie en opvolging der werken'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Leveren van tankkaarten bruikbaar in België en buitenland - benzine, diesel, LPG en 
CNG - Perceel 1 - tankkaarten bruikbaar in België en buitenland - benzine, diesel en LPG' via het sluiten van een 
raamovereenkomst

besloten tot

het sluiten van bijakte nr. 2 houdende een wijziging van de opdracht 'het uitwerken van een masterplan voor de 
herbestemming van de site van het provinciehuis'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'aankoop textiele herbruikbare mondmaskers provincie Limburg'

DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken    

besloten tot

de toekenning van de woonstvergoeding voor 2020 aan de bedienaren van de islamitische eredienst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Onderhoud 2020 
fietspaden toeristisch fietsroutenetwerk e.a.' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch 
fietsroutenetwerk

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'heraanleg 
Beckersvaart' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende het verlenen van subsidies voor het toeristisch 
fietsroutenetwerk 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Investering buiteninfrastructuur' i.h.k.v. het reglement 
betreffende het verlenen van kleinschalige logies van de toekomst

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Beleving van de rustige omgeving in onze tuin' i.h.k.v. het 
reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het uitbetalen van een tweede subsidieschijf als saldo voor het project 'Paramedische scanner' i.h.k.v. het 
subsidiereglement inzake stimulering van het innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de tijdelijke aanstelling van het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2019-2020 

besloten tot

het ontslag op eigen verzoek voor 9/24 onderwijzer m.i.v. 2020-01-01

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot
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de gunning van de opdracht 'Het leveren van 10 touch screens'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren van 400 lockers voor leerlingen'

DIRECTIE / AFDELING: Provinciale Commissie  Studiebeurzenstichtingen Limburg    

besloten tot

de goedkeuring van de jaarrekening 2018-2019 en de goedkeuring van de begroting 2020-2021 van de Provinciale 
Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg 

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

Liliane Vansummeren Inge Moors

De provinciegriffier wd., De voorzitter wd.,


