
Aanwezig:

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

2019-09-05

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-09-05 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, 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 'vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 
Limburg (ERSV Limburg) - voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder - aanduiding nieuwe stemgerechtigde leden van 
het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité Limburg (RESOC Limburg) - vervanging van de heer Jo Brouns en 
mevrouw Katja Verheyen' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg 
(POM Limburg) - aanduiding nieuwe leden van de Raad van Bestuur - voordracht nieuw kandidaat-lid van het 
directiecomité - vervanging van de heer Jo Brouns en mevrouw Katja Verheyen' voor de provincieraadszitting van 18 
september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'cvba Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (De Watergroep) - aanduiding nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger van de provincie 
Limburg in de Algemene Vergadering - vervanging van mevrouw Katja Verheyen' voor de provincieraadszitting van 
18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking 'Euregio Maas-Rijn' (EGTS Euregio Maas-Rijn) - aanduiding nieuwe stemgerechtigde 
vertegenwoordiger van de provincie Limburg in de vergadering - vervanging van de heer Jo Brouns' voor de 
provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk 
(LSM) - aanduiding nieuwe leden van de Raad van Bestuur - vervanging van de heer Ludwig Vandenhove en de heer 
Leo Pieters' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019 

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Limburgse Economische Raad (L.E.R.) - 
voordracht nieuwe kandidaat-leden - vervanging van mevrouw Katja Verheyen en de heer Jo Brouns' voor de 
provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Het Domein Bokrijk - aanduiding nieuw 
werkend lid - vervanging van de heer Jo Brouns' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Verkiezing van de eerste ondervoorzitter van de 
provincieraad' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Deontologische commissie van de provincieraad - 
wijziging samenstelling' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Beleidscommissies van de provincieraad - 
wijziging samenstelling' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk 
(LSM) - kennisneming van het verslag over de toestand van de begroting en de rekeningen, kennisneming van het 
activiteitenverslag en kennisneming van het strategisch kader' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk 
(LSM) - evaluatieverslag - nieuwe samenwerkingsovereenkomst' voor de provincieraadszitting van 18 september 
2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'bureau - wijziging samenstelling' voor de 
provincieraadszitting van 18 september 2019

DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de aanpassing van het vergrendelingsscherm van de provinciale computers en de 
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implementatie van een automatische e-mailhandtekening van alle medewerkers werkzaam in het Provinciehuis

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving  

kennisgenomen van

de stand van zaken van het strategisch project be-Mine Pit en goedgekeurd het voorstel van geactualiseerde 
organisatievisie voor dit project en de hiervoor te nemen maatregelen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel van advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Autobanden' te Tongeren in het kader van het openbaar onderzoek

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel van advies over de aanvraag van een planologisch attest in het kader van het openbaar 
onderzoek

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

de vaststelling van de definitieve subsidies en de betaling van de saldi aan de partners van de provinciale 
zwerfkattenaanpak werkingsjaar 2019

besloten tot

de toekenning en uitbetaling van de subsidie in het kader van het reglement 'subsidiëring van kleinschalige 
initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie' voor het project 'Netwerkevent : circulair 
ondernemen Thor Central 

besloten tot

de gunning van de opdracht 'verzamelen, verwerken en duiden van cijfermateriaal m.b.t. de uitstoot van 
broeikasgassen in de provincie Limburg voor de jaren 2015 t.e.m. 2017'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de deelname aan Erasmus+ project ifv Contactseminarie 
‘natuurwetenschappen in kleuter- en lager onderwijs’

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed  

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden op vrijdag 6 september 
2019 voor de opening van de Open Monumentendag Sint-Truiden, georganiseerd door de stad Sint-Truiden

besloten tot

de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal 
reglement 'Subsidiëring van lokale WO I-projecten - projectsubsidies/investeringssubsidies', voor de realisatie van 
het project 'Munsterbilzenaren in de Grooten Oorlog 1914-1918'

besloten tot

de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal 
reglement 'Subsidiëring van lokale WO I-projecten - projectsubsidies/investeringssubsidies', voor de realisatie van 
het project 'Hasselt-Kuringen 14/18 (Limburg 14/18)'

besloten tot

de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal 
reglement 'Subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie', voor de realisatie 
van het project 'Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon'

besloten tot

de toekenning en vereffening van het saldo van de provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal 
reglement 'Subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie', voor de realisatie 
van het project 'LOBOS: een Loonse burcht onder een 19de eeuws kasteel'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Uitgave boek 'Verzet in Limburg tijdens WO 
II'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Het provinciebestuur van Limburg tijdens 
WO II - archiefinventaris en historisch onderzoek'

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst tussen de provincie Limburg en de stad Halen voor de opdracht ‘onderhoud van 
het helmenpark in het provinciaal wachtbekken de IJzerwinning aan de Betserbaan te Halen'

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'ondertekenen wijzigingsbesluit tot toekenning van 
een subsidie voor project 'Mijnmuseum Beringen' + addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme 
Vlaanderen en provincie Limburg in het kader van de subsidie voor het toeristische hefboomproject 'be-MINE PIT' 
voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  
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besloten tot

het verlenen van een machtiging voor het kruisen van de Kogbeek, nr. 103, cat. 2 voor het aanleggen van 
nutsleidingen op het grondgebied Dilsen-Stokkem

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning, voor het project het slopen van het bestaande 
portiersgebouw, het bouwen van een nieuw portiersgebouw en het aanpassen van de omliggende infrastructuur

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het aanleggen van buitenverharding in beton

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen van de vergunning voor het lozen van 
bedrijfsafvalwater horende bij een vergund bedrijf voor het chemisch vernikkelen van metalen

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'BEWEL WP Tongeren - uitbreiding afval'

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn om uitspraak te doen over de omgevingsvergunningsaanvraag voor het 
project 'hernieuwing en verandering veeteeltbedrijf'

kennisgenomen van

de intrekking van het beroep van derden tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 
juni 2019, waarbij een omgevingsvergunning werd verleend onder voorwaarden voor het bouwen van een halfopen 
eengezinswoning, 

besloten tot

het gedeeltelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een carport, rijpiste met verlichting, 
longeerpiste, vaste mestopslag en een paardenstal;

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor de bestemmingswijziging van kerk naar kerk met als 
nevenbestemming een polyvalente ruimte 

besloten tot

het toepassen van een administratieve lus voor het project: ‘Levenstond Seafood' -  Basisvergunning (Duplicaat van 
2018134842);

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor de afbraak van de bestaande woning en het bouwen van drie 
appartementen;

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het ontbossen en wijzigen van het reliëf 
van de bodem: zandwinning en inrichten voor de opslag van afval als aanloop naar het project 'Closing the Circle' 
Houthalen-Helchteren;

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestelljst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

besloten tot

de inkohiering van de algemene provinciebelasting bedrijven aanslagjaar 2019 - kohier 12

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 19u/week vanaf 10 september 2019 ter 
vervanging van een personeelslid met ziekenverlof

besloten tot

het ontvankelijk en gegrond verklaren van de aanvraag tot schadeloosstelling wegens beroepsziekte voor wat betreft 
de terugbetaling van kosten geneeskundige verzorging en het ongegrond verklaren voor wat betreft de vergoedingen 
wegens arbeidsongeschiktheid

besloten tot

de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor het academiejaar 2019-2020

besloten tot
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het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot

het verlenen van een eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 juni 2020

besloten tot

het verlenen van een eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 april 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis naar Duitsland van 12 tot en met 13 
september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis naar Finland met het oog op deelname 
aan het contactseminarie natuurwetenschappen in kleuter- en lager onderwijs

besloten tot

de organisatie van een teamcoaching voor de medewerkers van de Bosgroep Limburg 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers  

besloten tot

de vervanging van de huidige Volkswagen Golf Variant met nummerplaat 1-HNZ-049 door een hybride wagen 
Volkswagen Golf Variant 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'het toekennen van een éénmalige cabinevergoeding voor de 
installatie en aansluiting van de elektriciteitscabine 'Hasselt Museumgebouw 451 - Z33'

besloten tot

de vastlegging van het nodige krediet voor de uitvoering van de opdracht 'Hasselt Provinciehuis - 
Onderhoudscontract combisteamers'

besloten tot

de vastlegging van een bijkomend krediet voor de betaling van energiefacturen 2019

besloten tot

de vastlegging van een bijkomend krediet voor de opdracht 'raamcontract 'Preventief en correctief onderhoud 
inkoop en beheer externe bewakingsdiensten'

besloten tot

de vastlegging van een bijkomend krediet voor de opdracht 'raamcontract preventief en correctief onderhoud beheer 
en opvolging van het periodiek onderhoud van alle liften'

besloten tot

het niet verlengen van de huurovereenkomsten van de 3de en 4de verdieping van het gebouw H

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

de verlenging van de 'onderhoudsovereenkomsten en overeenkomsten voor dienstverlening afdeling ICT' voor het 
jaar 2020

besloten tot

de gunning van de opdracht 'aankoop business consultancy i.f.v. het opstellen van een as-is situatie van de huidige 
Exchange-omgeving' in het kader van de optimalisatie van de mailomgeving en dit m.b.v. de toetreding tot de ICT-
aankoopcentrale van de stad Brugge 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Fietsen door de Heide' 

kennisgenomen van

en goedgekeurd de brief aan de lokale Limburgse besturen via PROCLIM betreffende de deelname aan de opdracht 
'Raamovereenkomst: Brandblusmiddelen' 

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'be-MINE PIT: Design & Build - vaststelling 
gunningsvoorwaarden & uitnodiging kandidaten' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Raamovereenkomst: Leveren van 
zuivelproducten'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Neerpelt - Dommelhof - 424 - DDC regeling sporthal'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'PROCLIM - Raamovereenkomst: aankoop en levering van ergonomische 
bureaustoelen, 24-uur stoelen en bezoekersstoelen'

besloten tot
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de tweede verlenging van de opdracht 'Provinciehuis - Onderhoud van diverse dampkappen in de C-keuken en F-
keuken' voor de periode van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020,

besloten tot

het toevoegen van een nieuw vertegenwoordigend lid van de provincie Limburg aan de jury voor de gunningsfase 
overheidsopdracht: 'be-MINE PIT: Design & Build'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Raamovereenkomst ICT-dienstverlening: 
datacenterdiensten voor provincie Limburg'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Veiligheidscoördinatie ontwerp- en 
verwezenlijking (design & build) van het project 'be-MINE PIT - Mijnbelevingscentrum'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'vervangen defecte verwarmingsketel en 
DDC-regeling'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en de uitbetaling van het voorschot voor de uitvoering van het project 
'Buitengewoon onderhoud buurtwegen dienstjaar 2019 (Brabantsestraat)' i.h.k.v. het provinciaal reglement 
betreffende subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor de uitvoering van het project 'verbetering toeristisch fietsroutenetwerk 
2017 (Kiezelvoort e.a.)' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor het toeristisch 
fietsroutenetwerk. 

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een investeringssubsidie voor de uitvoering van het project 'Bouwen van een 
uitkijkplatform Kleystraat' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Boomhut 't Wijngaardhof - tot rust komen in het bladerdek' 
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 'Creatie van multifunctionele ruimte' 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 'Creëren van belevingstuin' 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 'verbetering van comfort en beleving' i.h.k.v. het reglement 
betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst.

besloten tot

het niet verlengen van de projectduur en het uitbetalen van het saldo voor het project 'Vakantieverblijf Volmolen = 
natuurbeleving-ecologisch bewustzijn' 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 'Verhogen van het comfort en de beleving van onze kamers' 
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 'B&B Azadro anno 2020' 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 'Uitwerken van een marketing- en communicatieplan' i.h.k.v. 
het reglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg. 

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

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Communicatie' i.h.k.v. het subsidiereglement voor 
bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg. 

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 van een projectsubsidie voor het project 'Aanpassen/vernieuwen website' i.h.k.v. het 



2019-09-05

subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in 
Limburg en de uitbetaling van een voorschot

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciepatrimonium Wetenschapspark fase 3 
Diepenbeek - verkoop perceel 71011A0292/00S002 P0000' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciepatrimonium - Wetenschapspark fase 3 
Diepenbeek - actualisering eenheidsprijzen - intrekking besluit d.d. 2019-06-19 en vaststelling eenheidsprijzen' voor 
de provincieraadszitting van 18 september 2019

besloten tot

het toekennen van een werkingssubsidie en de uitbetaling van het voorschot voor het werkingsjaar 2019

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een nominatimsubsidie voor de realisatie van het project 'Mini-Ondernemingen - 
schooljaar 2018-2019'

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'De Fruithoeve, meer dan alleen een gastenverblijf' ihkv het 
reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst

besloten tot

het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn van het project 'Marketing & Communicatie' i.h.k.v. het 
subsidiereglement van bedrijfsgerichte acties voor kleinschalige logies

besloten tot

het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het project 'Mini-ondernemingen - 
schooljaar 2019-2020'

kennisgenomen van

en goedgekeurd de geactualiseerde organisatievisie Toeristisch Fietsroutenetwerk en het nemen van de nodige 
personeelsmatige acties om het SPOC TRFNW te operationaliseren

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale scholen van de Scholengemeenschap 
van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg. Omkadering (via het samenwerkingsplatform) met ingang van 1 
september 2019.' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Centra voor Volwassenenonderwijs. 
Vaststelling van de personeelsformatie van het bestuurs- en ondersteunend personeel met ingang van 1 september 
2019.' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Basisschool Voeren. Provinciale 
Kleuterschool St.-Martens-Voeren. Personeelsformatie van het beleids- en ondersteunend personeel met ingang van 
1 september 2019.' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Limburg. Personeelsformatie met ingang van het schooljaar 2019-2020.' voor de provincieraadszitting van 18 
september 2019

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Limburg. Uitbreiding van het werkingsgebied op 1 september 2019 met de freinetschool “De Veranda” Alken.' voor 
de provincieraadszitting van 18 september 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de vervanging van een lid van de provinciale adviescommissie Limburgse Studieleningen

besloten tot

de goedkeuring van de beperking van het subsidiebedrag van de lescontainers

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Campus Genk - PLOT - nieuwe vaststelling 
tarieven' voor de provincieraadszitting van 18 september 2019

besloten tot

het sluiten van de overeenkomst betreffende de opdracht 'leveringen en gebruik van een voedingsautomaat'

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de goedkeuring van het programma en de financiële regeling van de openingsavond voor het seizoen 2019 van het 
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Provinciaal Domein Dommelhof en tot de gunning van de opdrachten 'Spelen van Theatervoorstelling 'Calculated 
Risk'' en 'Muzikale opluistering' via het sluiten van desbetreffende overeenkomsten 

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Levering en plaatsing van een automatisch toegangssysteem gekoppeld aan een 
betaalautomaat voor de G-fitnesszaal aan de sporthal van Provinciaal Domein Dommelhof'

besloten tot

de stopzetting van de openbare procedure als plaatsingsprocedure voor de opdracht 'Provinciaal Domein 
Dommelhof - levering en bedeling maaltijden'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Provinciaal Domein Dommelhof - levering en bedeling maaltijden' (herneming opdracht 
via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst betreffende het communicatieplan, print en online campagne van 
het herfstfestival Theater op de Markt, editie 2019

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de werking C-TAKT 2019

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Bokrijk    

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Onderhoud historisch groen - onderhoud 
streekgebonden landschapselementen (grachten) in het Domein Bokrijk'

besloten tot

de tweede verlenging van de opdracht 'ondersteuning bij werkzaamheden in het Provinciedomein Bokrijk voor het 
dienstjaar 2019-2020'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.

Liliane Vansummeren Herman Reynders

De provinciegriffier wd., De gouverneur-voorzitter,


