
Aanwezig:

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

2020-04-09

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-04-09 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 'Limburg-campus Fase 1
1. verkoop gebouw H met bijbehorend aandeel in de grondzate
2. inhuurneming van de verdiepingen 4 en 5' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Organisatie van een besloten vergadering in het 
belang van de openbare gezondheid' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Organisatie van de vergadering van de 
provincieraad van 22 april 2020 via digitale communicatiemiddelen' voor de provincieraadsvergadering van 22 april 
2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Huishoudelijk reglement van de provincieraad - 
wijziging i.f.v. de organisatie van vergaderingen via digitale communicatiemiddelen' voor de provincieraadszitting van 
22 april 2020

kennisgenomen van

het arrest van 18 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 14 augustus 2018 van de gemachtigd ambtenaar van de deputatie waarbij het beroepschrift 
tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo van 7 juni 2018 houdende de 
toekenning van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en uitbreiden van een horecazaak gelegen te 
Tessenderlo onontvankelijk werd verklaard wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 18 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 14 augustus 2018 van de gemachtigd ambtenaar van de deputatie waarbij het beroepschrift 
tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo van 7 juni 2018 houdende de 
toekenning van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en uitbreiden van een horecazaak gelegen te 
Tessenderlo onontvankelijk werd verklaard wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 17 maart 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 24 mei 2018 van de 
deputatie tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor aangepaste plannen tot het bouwen van een 
winkelruimte met 15 bovenliggende appartementen op een perceel te Peer wordt vernietigd

kennisgenomen van

het arrest van 18 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 14 augustus 2018 van de gemachtigd ambtenaar van de deputatie waarbij het beroepschrift 
tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Tessenderlo van 7 juni 2018 houdende de 
toekenning van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en uitbreiden van een horecazaak gelegen te 
Tessenderlo onontvankelijk werd verklaard wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 3 maart 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid ingediend  tegen het besluit van 12 december 2019 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd verleend voor het bouwen van 6 hotelkamers te Pelt wordt verworpen

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Hogeschool PXL - erfpachtrecht op een perceel 
gelegen aan de Elfde-Liniestraat te Hasselt - toestemming tot vestiging van een opstalrecht en erfdienstbaarheden' 
voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van het saldo van het eerste werkjaar (2019) in het kader van het Provinciaal 
subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid 

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Reigersvliet te Leopoldsburg - gerechtelijke 
onteigeningsprocedure - tweede minnelijk bod tot verwerving' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

besloten tot

de eerste verlenging van de opdracht 'coördineren van het gebiedsgericht geïntegreerd strategisch project 
Fruitspoor', dienstjaar 2020-2021
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

kennisgenomen van

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

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Limburgse gemeenten voor de bestrijding van de 
eikenprocessierups in 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Heusden-Zolder en Lummen - 
Landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek - instemming met de uitvoering van inrichtingswerken ter realisatie van het 
Landinrichtingsplan Mijn Mangelbeek' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

besloten tot

het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Afvoersloot (nr 737, cat. 2) voor het uitbreiden van 
nutsleidingen langs de Millerweg

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'Bestrijding van de Reuzenbalsemien in de vallei van de Mombeek in de gemeenten 
Borgloon, Kortessem en Tongeren', dienstjaar 2020 

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst 
inzake de uitvoering van een gemeenschappelijke studie' - 'Landinrichting De Wijers: Landinrichtingsplan Oude en 
Nieuwe Stiemer: ontwerp hydrologische maatregelen' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

besloten tot

het goedkeuren van de eindafrekening van het beheer van onbevaarbare waterlopen van 2de categorie voor 
Watering de Vreenebeek voor het dienstjaar 2019

besloten tot

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

besloten tot

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

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

het niet toekennen van een subsidie in het kader van het 'Provinciaal reglement betreffende het subsidiëren van 
fuifbussen - projectsubsidie'

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een subsidie in het kader van het 'Provinciaal reglement betreffende het subsidiëren 
van fuifbussen - projectsubsidie'

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vaststelling van de selectievoorwaarden en van de 
gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Projectcoördinatie in uitvoering van het Gebiedsgericht 
Geïntegreerd Strategisch Project Kolenspoor' - vaststelling' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020 

besloten tot

het afschaffen van een deel van buurtweg 3 in de Atlas van de Buurtwegen van Lummen en het goedkeuren van het 
bijbehorende rooilijnplan

besloten tot

het wijzigen van voetweg 73 in de Atlas van de Buurtwegen van Heusden en het goedkeuren van het bijbehorende 
rooilijnplan

besloten tot

het wijzigen van voetweg 232 in de Atlas van de Buurtwegen van Zolder en het goedkeuren van het bijbehorende 
rooilijnplan

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

de beslissing d.d. 2020-03-26 van de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage waarbij het project MER werd 
afgekeurd, waardoor de vergunningsprocedure voor het hernieuwen en veranderen van een permanente omloop van 
rechtswege wordt stopgezet 

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'nieuwbouw sleufsilo's'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van 
een inrichting voor de productie van PVC-plastisolen die worden ingezet als coating-, kleef-, afdichting- en 
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geluidsdempende stoffen bij de assemblage van auto’s

besloten tot

het deels verlenen en deels weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'geluidswal + verandering 
inrichting'

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'ruilverkaveling Jesseren - 
inrichtingswerken deel 2 - NP - bis' 

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de uitbreiding MDI

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de hernieuwing van een asfaltcentrale en uitbreiding met een 
betoncentrale

kennisgenomen van

de intrekking van het beroep van derden ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 5 december 2019, waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden werd verleend voor het 
project ‘Lanaken: bouwen van een restaurant met snelservice’

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en bijgebouw

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand maart 2020 

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de annulatie van het seminarie voorbereiding op pensioen op 8, 15, 29 mei en 5 en 
12 juni 2020 en het voorstel van de reeds ingeschreven personeelsleden te laten deelnemen aan de infosessies in 
het najaar 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciegriffier - eedaflegging' voor de 
provincieraadszitting van 22 april 2020

besloten tot

de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 juni 2020

kennisgenomen van

de deelnemer aan de staking op 5 maart 2020 en goedgekeurd het voorstel tot de regularisatie van de wedde

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Boudewijnzaal voor de Algemene statutaire 
vergadering op 22/02/2021

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Boudewijnzaal voor de organisatie van 'het 
slotevent' op 11/12/2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het verlengen van de concessieovereenkomst tot en met 30 juni 2020 betreffende 
de begijnhofwoningen 

besloten tot

de tijdelijke kwijtschelding van de concessievergoedingen voor Dommelhof en Nieuwenhoven

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de vaststelling van de gunningswijze en -
voorwaarden voor de opdracht 'Provinciale Middenschool Hasselt - Campus Kunst - Ontwerpopdracht'' voor de 
provincieraadszitting van 22 april 2020

besloten tot

de vastlegging van de noodzakelijke te voorziene extra uitgaven die gekoppeld zijn aan de verzekeringsportefeuilles
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besloten tot

de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Servicecontract: preventief onderhoud van de AED defibrillatoren'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'aankoop hardware (beeldschermen)' in het kader van de raamovereenkomst 'Aankoop 
computers en onderdelen voor Provinciale instellingen' 

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden betreffende de opdracht 'Implementatie digitale 
handtekeningsoftware' voor provinciebestuur Limburg 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht '220 Diepenbeek campus - Branddeuren 
ateliers 223 & 224'

DIRECTIE / AFDELING: Beheerscel Beleidsdiensten    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale subsidiereglementen - aanpassing 
indiendata en termijnen omwille van COVID-19' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de wijziging van de lijst nominatim subsidies in 
het meerjarenplan 2020-2025 voor de nominatim subsidie voor het onderhoud toeristisch fietsroutenetwerk 'De 
Biehal'' voor de provincieraadszitting van 22 april 2020

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Aanleg fietspad 
Kounterstraat en Montaignehof' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor het 
toeristisch fietsroutenetwerk 

besloten tot

het toekennen van een werkingssubsidie en het uitbetalen van een voorschot van 50 %

besloten tot

het intrekken van het besluit van de deputatie d.d. 19 juni 2019 waarbij een investeringssubsidie werd toegekend en 
het terugvorderen van het reeds betaalde voorschot voor het project 'Beleving in de tuin, fietsenstalling en laadpaal' 
i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Slecht weer garantie' i.h.k.v. het reglement betreffende het 
verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Marketing en 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 en uitbetalen van een projectsubsidie voor het project 'Molenaarskamp' i.h.k.v. het reglement 
betreffende de subsidiëring van participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud'

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie voor het project 'Het Hooghuis in Bokrijk' i.h.k.v. het reglement betreffende 
de subsidiëring van participatieve en/of educatieve projecten 'Jong redt Oud'

besloten tot

het geven van toestemming tot het drukken en verspreiden van de publicatie 'Strijdtoneel Limburg. Van 
schermutseling tot wereldoorlog'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'Restauratie en reconstructie van kunstwerk 'Proximity Effect' via het sluiten van een 
overeenkomst 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de goedkeuring van het jaarverslag en de 
jaarrekening 2019 i.h.k.v. de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III' voor de 
provincieraadszitting van 22 april 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de goedkeuring van het jaarverslag en de 
jaarrekening 2019 i.h.k.v. de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland - PDPO III' voor de 
provincieraadszitting van 22 april 2020 

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Inlassen van twee kolomadvertenties ter promotie van het platform 
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LimburgSmaaktnaarMeer.be in Het Belang van Limburg’ via het sluiten van een overeenkomst

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Aanmaak en uitrol spot- en prerollcampagne LimburgSmaaktnaarMeer.be' via het 
sluiten van een overeenkomst

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 leraar, leraar ASV en leraar BGV. 

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar SVWO / administratief medewerker

besloten tot

de aanstelling als leraar SVWO 

besloten tot

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

besloten tot

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

besloten tot

de vaste benoeming als adjunct-directeur fusie op 1 september 2019

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als administratief medewerker, maatschappelijk werker, paramedisch werker of psycho-
pedagogisch consulent. 

besloten tot

de affectatie met ingang van 2019-09-01

besloten tot

de affectatie met ingang van 1 september 2019

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar secundair volwassenenonderwijs.

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Scholengemeenschap van het Provinciaal en 
Stedelijk Onderwijs Limburg. 
1. Uitbreiding van de scholengemeenschap, 
2. Ontwerp van contract van de scholengemeenschap, 
3. Delegatie aan de deputatie voor de goedkeuring van het ontwerp van huishoudelijk reglement van het comité van 
de afgevaardigden van de inrichtende machten, ingangsdatum 1 september 2020' voor de provincieraadszitting van 
22 april 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

het vastleggen van de bestelbon voor de terugbetaling van de loonkost van personeel aangeworven ten laste van het 
werkingsbudget in de periode 2019-09-01 - 2019-12-31

besloten tot

het toekennen van renteloze studieleningen voor het academiejaar 2019-2020 met aanvraagdatum 2020-03-26

besloten tot

het niet-toekennen van een renteloze studielening voor het academiejaar 2019-2020 met aanvraagdatum 2020-03-26

besloten tot

het vastleggen van de bestelbon en het verlengen van de overeenkomst van derde betaler met De Lijn voor drie jaar

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'het leveren van 198 pc's voor de provinciale scholen'

besloten tot

het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst 'ABC-methodiek' en het goedkeuren van een aanbod 
navormingspakket en kennisgenomen van het voorstel tot het goedkeuren van de organisatie van een 
persconferentie 

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de hervatting van noodzakelijke activiteiten in de politieschool en de 
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brandweerschool van het PLOT tijden de corona-crisis

besloten tot

de wijziging naar aanrekening via wachtrekening m.b.t. de overheidsopdracht 'Leveren van de software Graykey voor 
het uitlezen van Iphones' - onderhandelingsprocedure via aanvaarde factuur 

besloten tot

de betaling van een factuur in het kader van de opdracht 'Campus Genk - leveren en implementeren van ERP-
software'

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van een aanvraag van een structurele subsidie voor de werking van de 
circuswerkplaats Dommelhof van 2021 tot en met 2025 in het kader van het Circusdecreet van de Vlaamse overheid

besloten tot

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

besloten tot

de niet-gunning van de opdracht 'Sportbegeleiding voor sportdagen, sportactiviteiten, fitness en G-sport' en tot de 
stopzetting van de plaatsingsprocedure

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Bokrijk    

goedgekeurd

het voorstel van het gewijzigde stappenplan voor de bestrijding van everzwijnen in het Domein Bokrijk zoals 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur in haar zitting van 20 maart 2020,

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 13:00 uur.

Liliane Vansummeren Inge Moors

De provinciegriffier wd., De voorzitter wd.,


