2019-01-10
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-01-10 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput,
leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
het arrest van 25 oktober 2018 van de Raad van State waarbij, inzake het verzoekschrift ingesteld tegen het besluit
van 21 februari 2018 van de deputatie waarbij de milieuvergunning wordt verleend voor de vroegtijdige hernieuwing
en verandering van een bevoorradingsstation met carwash gelegen te Tongeren, de afstand van geding wordt
vastgesteld
kennisgenomen van
de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst waarbij het bezwaar tegen de aanslag inzake verkeersbelasting voor
een aanhangwagen van het Provinciaal Domein Dommelhof werd ingewilligd
kennisgenomen van
het arrest van 4 december 2018 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 17 mei 2017 van
de deputatie waarbij een verkavelingsvergunning geweigerd werd voor percelen gelegen te Hechtel-Eksel wordt
vernietigd
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel om geen antwoordnota in te dienen in het kader van de vernietigingsprocedure ingeleid
tegen het besluit van de deputatie van 9 augustus 2018 waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning
wordt verleend voor het opsplitsen van een industriegebouw in verschillende loten met verbouwingswerken en
regularisatie op een perceel gelegen te Halen
kennisgenomen van
het arrest van 27 november 2018 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 30 maart 2017 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke verkavelingsvergunning verleend
werd voor percelen gelegen te Lummen wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 6 november 2018 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 7 september
2017 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de afbraak
van het bestaande gebouw en het bouwen van een meergezinswoning met 9 wooneenheden op een perceel gelegen
te Borgloon wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 4 december 2018 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 9 juli 2017 van
de deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het oprichten van een hangar voor het
stallen van landbouwmachines op percelen gelegen te Genk wordt vernietigd
besloten tot
de bekrachtiging van de nota met opmerkingen van 19 december 2018 die werd ingediend bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen in het kader van de schorsingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 19 september 2018
van de deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 2
appartementsgebouwen met ondergrondse parkeergarage op percelen gelegen te Peer
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid 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 gelegen te Diepenbeek
DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Levering en installatie van Dynamic Drive
Pool (DDP) als Shared Storage Solution (SSS) voor de Audiovisuele Studio'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot organisatie van een publieke consultatie voor de start- en procesnota (inclusief
locatiealternatieven) voor het SALK-dossier - PRUP ' Geïntegreerd planningsproces voor regionaal bedrijventerrein
en mogelijke aanpassing van de afbakeningslijn van het structuurondersteunend stedelijk gebied Sint-Truiden i.f.v.
een kombaan
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
het sluiten van de overeenkomst met de VZW Openbaar Kunstbezit Vlaanderen te Gent voor het bijdrukken van 1000
exemplaren van het boek 'Limburg in 9 vragen'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
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de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden betreffende de opdracht 'Schapenbegrazing
overstromingszones waterlopen 2de categorie (2019-2022)'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
de stilzwijgende weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project 'Hermeandering
Golmeerzouwbeek'
besloten tot
Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘wijzigen van een vergunning van 11
sociale appartementen naar 11 gewone appartementen en parking’
Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in
besloten tot
de aktename van overdracht van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een gemengde
veeteeltinrichting
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van nieuwbouwappartementen met ondergrondse
parking, afbraak van een woning en rooien van een boom op openbaar domein
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een nieuw recyclagepark met
uitzondering van het exploiteren van de houthakselaar waarvoor de vergunning geweigerd wordt
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning, voor het bouwen van een portiersloge, slopen van een
gebouw en verplaatsen van moto- en fietsenstallingen
besloten tot
het voorwaardelijk inwilligen van de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het bouwen
van een loods met kantoor en showroom
besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘aanleggen van een
zwembad met poolhouse met luifels’
besloten tot
Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt
het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen met stedenbouwkundige
handelingen
Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw met 24
appartementen, 3 kantoren op het gelijkvloers en 30 ondergrondse parkeerplaatsen
besloten tot
Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt
het verlengen van de uitspraaktermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project “de verbouwing van
zorgwoning tot tweewoonst”
Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'bestemmingswijziging'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het weigeren van de stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de heropbouw van een
zonevreemde woning
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
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goedgekeurd
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand december 2018
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 19u/week vanaf 7 januari 2019 ter vervanging
van een personeelslid met ziekenverlof
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van twee beambten vanaf 8 januari 2019 ter vervanging van een
personeelslid met ziekenverlof
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte vanaf 9 januari 2019 ter vervanging van een
personeelslid met ziekenverlof
besloten tot
de verlenging van de aanstelling als contractueel medewerker met ingang van 27 januari 2019 tot aan de afhandeling
van het examen
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer
besloten tot
het uitwerken van een voorstel tot herverdeling van het organigram binnen facilitair beheer - gebruikmakend van de
komende pensioneringsgolf om specifieke profielen aan te werven
besloten tot
het streven naar pro-actief onderhoud en tot het opstarten van een aanbesteding om een studie te laten uitvoeren
voor de conditiemeting van het patrimonium volgens NEN-norm
besloten tot
het aanstellen van een projectleider voor grote bouwprojecten
besloten tot
het afzonderen van de grote bouwprojecten in de financiële rapportage - afzonderlijk rapporteren via stand van zaken
besloten tot
het werven van een build manager voor het opstellen van een ruimtelijk masterplan voor het provinciaal patrimonium:
de juiste invulling voor bestaande gebouwen, bestaande gebouwen die niet kunnen worden geoptimaliseerd
afbreken of afstoten
besloten tot
het maken van een inventarisatie van de provinciale gronden en op basis daarvan een analyse maken waar de
opportuniteiten zitten
besloten tot
het voeren van een aanbesteding voor het aanstellen van een studiebureau voor het opstellen van een ruimtelijk
masterplan voor de oude provincieraadszaal
besloten tot
het voeren van een aanbesteding voor het aanstellen van een studiebureau voor het opstellen van een ruimtelijk
masterplan voor het provinciehuis
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst schilder-en behangwerken / leveren en
plaatsen van soepele vloeren / leveren van verf'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken van
alle liften'
besloten tot
de vastlegging van een 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'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor de uitvoering van onderhouds-en
herstellingswerken betreffende daken'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst - Leveren van vers vlees'
besloten tot
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de gunning van de opdracht 'onderhoud van de interieurbeplanting in het Provinciehuis en de G-Blok in Hasselt
(dienstjaar 2019- 2021)'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Hasselt - Campus Kunstlaan 20 - Leveren,
plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van voedings- en sturings- bekabeling en onderdelen voor
buitenzonnewering'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar.
besloten tot
de aanstelling als leraar.
besloten tot
de aanstelling als leraar.
besloten tot
de aanstelling als leraar.
besloten tot
de aanstelling als leraar.
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de affectatie met ingang van 2018-12-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 2018-11-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 2018-11-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 2018-11-01
besloten tot
de affectatie met ingang van 2018-11-01
besloten tot
het ontslag als leraar met ingang van 2019-01-01
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

