
Aanwezig:

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

2020-04-02

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-04-02 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

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'cvba Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (De Watergroep) - voordracht kandidaat Raad van Bestuur - bekrachtiging' voor de 
provincieraadszitting van 22 april 2020

kennisgenomen van

de gevolgen van de annulering van de schoolreizen vanwege het coronavirus

kennisgenomen van

en goedgekeurd het verzoek tot het uitreiken van een verklaring inzake het gebruik van medisch materiaal 

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 24 oktober 2019 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project: G-sport accommodatie op een perceel gelegen te Bocholt

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 15 mei 2019 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke 
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het regulariseren van een erfafsluiting in Bekaertdraad met 60 
cm boord in betonblokken en betonplaten op een perceel gelegen te Riemst

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 7 november 2019 van de deputatie houdende de weigering van 
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met zorgfunctie, gelegen op een perceel in As

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'verlening van een recht van ondergrondse 
doorgang voor het leggen van leidingen voor de vertraagde afvoer van hemelwater naar de Marmolbeek en de 
Bollenbeek te Borgloon' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel betreffende de bouw van een nieuwe digitale communicatiestructuur 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel van advies over de herziening van de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) 'Centrumplein Dilsen' te Dilsen-Stokkem in toepassing van artikel VCRO 7.4.4/1

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel om akkoord te gaan met de principiële vraag aan Defensie tot desaffectatie van de 
militaire kwartieren 'Wouters' en 'Chinees paviljoen' en de langetermijnplanning te Leopoldsburg

kennisgenomen van

en goedgekeurd de vraag van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - aan de provincie Limburg voor het 
verlenen van medewerking en vergunningstop inzake het onderzoekstraject veiligheidsproblematiek cluster 
Ravenshout te Beringen, Tessenderlo en Ham en akkoord te gaan met het voorstel van antwoord aan Vlaams 
minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst in het kader van het project 'Baas en Beest'

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 
Limburg en de Regionale landschappen - vernieuwing' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

besloten tot

het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bree en het doorstorten van de voorschotten van 
de bijdragen van de gemeenten aan de dierenasielen in het kader van het provinciaal opvangplan voor ronddolende 
dieren

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Mondiale Samenwerking

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'Kundabuffi’s schatkamer' via het sluiten van een overeenkomst
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van een machtiging voor het kruisen van de Kaulillerbeek, nr. 57, cat. 2, voor het aanleggen van 
nutsleidingen langsheen de Hamonterweg, Lozerheide op het grondgebied Bocholt

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Ecohydrologische studie van de 
Roosterbeekvallei - vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden' voor de provincieraadszitting van 22 april 
2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Dilsen-Stokkem - aankoop deel perceel voor 
nieuwe aanleg Vrietselbeek nr. 56 vanaf tapping Zuid-Willemsvaart tot Greven' voor de provincieraadszitting van 22 
april 2020

besloten tot

het goedkeuren van de eindafrekening van het beheer van onbevaarbare waterlopen van 2de categorie voor de 
watering het Schulensbroek voor het dienstjaar 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het 
ontwikkelen, produceren en verkopen van betonchemicaliën

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een recyclagepark

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een rundveehouderij

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding en verandering van een gemengd 
veeteeltbedrijf'

besloten tot

het deels verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een gemengde 
veeteeltinrichting

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de hernieuwing en verandering van een biologisch leghennenbedrijf

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project ‘verbouwing van hotel naar appartementen’

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verbouwen en renoveren van een woning en het 
wijzigen van de bestemming van een gedeelte van het gelijkvloers naar een handelsruimte (kapsalon) zonder 
wijziging van het aantal woongelegenheden te Hasselt 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het afbreken van een stal, bouwen van 2 handelspanden met 
duplexappartement en bouwen van een tweewoonst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

besloten tot

de goedkeuring van de thesaurierekening 2019

goedgekeurd

1. het voorstel tot de goedkeuring van de jaarrekening 2019
2. en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'rekening van het jaar 2019 - vaststelling' voor 
de provincieraadszitting van 17 juni 2020

goedgekeurd

het voorstel tot de goedkeuring van de kasrekeningen van de provinciegriffier voor het jaar 2019

besloten tot

het verlenen van uitstel van de inkohiering van de provinciale belastingen gezinnen en bedrijven ingevolge Corona
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DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

de verlenging van de contractuele wervingsreserve van deskundige Organisatie en Personeel tot en met 17 april 2021

besloten tot

het herstarten van de wervingsprocedure directeur HRM

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de standpuntbepaling ten aanzien van het sectoraal akkoord 2020

kennisgenomen van

de maatregelen met betrekking tot de corona-crisis
de deputatie neemt na bespreking de volgende maatregelen:
- personeelsleden die door de diensten werden opgegeven worden bijkomend in tijdelijke werkloosheid gesteld
- personeelsleden kunnen terug aan het werk gesteld worden om uitzonderlijke taken op te nemen
- een overleg met de vakbonden wordt georganiseerd
- het managementteam zal in de week van 6 april 2020 vergaderen in het provinciehuis om de werking te evalueren 
en een actieplan op te maken over herstart werkzaamheden om de werking te waarborgen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

kennisgenomen van

en goedgekeurd de brieven houdende de opschorting van de termijn voor het indienen van de offertes voor 
gunningsfase 2B voor de opdracht 'be-MINE PIT Design & Build'

besloten tot

de goedkeuring van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Genk - Campus Politieterrein 
080 - Multifunctionele oefenhal PLOT - Deel 4 : Elektriciteit'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

kennisgenomen van

de 'ondersteuning mobile devices'  tbv de gedeputeerden

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de goedkeuring van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Lommel - Campus - Vervangen 
Stoffilterinstallatie houtafdelingen - gebouw 181 en 195'

besloten tot

de stopzetting van de procedure betreffende 'Onderhoud netwerk- en security componenten' en besloten tot de 
vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Onderhoud netwerk- en security 
componenten' en het sluiten van bijakte 2 houdende een wijziging van de opdracht 'onderhoud van de 
netwerkcomponenten'.

DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken    

besloten tot

de uitbetaling van de tussenkomst van de provincie in het werkingstekort van de gewone dienst voor het dienstjaar 
2020

kennisgenomen van

de omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende het uitstel van de verkiezingen van de raden van de erkende lokale 
geloofsgemeenschappen in april 2020 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een provinciale werkingssubsidie 2020

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo voor het onderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk voor de 
periode juli t.e.m. december 2019

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Conservering 
historische grafzerk pastoor Lijnen' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor onderhoud en 
instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Restauratie en renovatie kruisweg met muurschilderijen van 
Charles Eyck' i.h.k.v. het provinciaal reglement voor subsidiëring van projecten onroerend erfgoed' 

besloten tot

het verlengen van de uiterste uitvoeringsdatum tot 1 maart 2021 voor de uitvoering van het project 'VAKMANSCHAP' 
in de stokerij van het Jenevermuseum - als muren en metaal konden spreken' en het verlengen van de uiterste 
indieningsdatum voor de saldoaanvraag tot 1 juli 2021

besloten tot

het intrekken van het besluit van de deputatie d.d. 2020-03-26 waarbij een projectsubsidie werd toegekend voor het 
project 'ik ga naar de bronstijd en ik neem mee...' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van participatieve 
en/of educatieve projecten Jong redt Oud
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie 

kennisgenomen van

de oproepen van Voka - kamer van Koophandel Limburg, VKW en Unizo Limburg aan de provincie Limburg tot het 
nemen van steunmaatregelen naar aanleiding van de corona-crisis

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs    

besloten tot

het vastleggen van de bestelbon voor de factuur van kosten voor het gebruik van werken, databanken en prestaties 
ter illustratie bij onderwijs

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de aanstelling als leraar / leraar NCZ

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar 

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als (kleuter)onderwijzer. 

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als opvoeder/leraar/godsdienstleraar

besloten tot

de aanstelling als leraar / leraar NZ / opvoeder / administratief medewerker

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als opvoeder, leraar, leraar niet-confessionele zedenleer

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar ASV en leraar BGV in het lerarenplatform.

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar, leraar ASV, leraar BGV, leraar ASV-LO, opvoeder, kinesitherapeut, verpleger, 
orthopedagoog. 

besloten tot

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

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'Creatie van het project 'Big Sisters' via het sluiten van een overeenkomst in het kader 
van de werking van C-TAKT 2020

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:45 uur.

Liliane Vansummeren Inge Moors

De provinciegriffier wd., De voorzitter wd.,


