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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 25 augustus 2016

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 25 augustus 2016 éénparig goed.
PATRIMONIUM
2.

Vraag tot principiële goedkeuring om openbaar te verkopen: verschillende percelen
landbouwgrond te Tienen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) Principieel om de ondervermelde percelen, gelegen te Tienen, openbaar te verkopen.
Code OCMW

Kadastrale ligging

m²

1

AO68

Tienen

7e afdeling Kumtich

G

82

2.573

2

P55

Tienen

7e afdeling Kumtich

B

320/D

11.014

3

P56

Tienen

9e afdeling Sint-Margriet-Houtem

D

272/A

6.453

4

P57

Tienen

9e afdeling Sint-Margriet-Houtem

D

243/A

25.639

5

P61

Tienen

7e afdeling Kumtich

B

367/C

8.556

C

291/A

12.887

Totaal:

67.122

6

P62

Tienen

e

8 afdeling Vissenaken

2) Schattingsverslag aan te vragen bij studiebureel Aaro Topo, raamcontractant.
3) Notariskantoor Leroy, met standplaats te Leuven, aan te stellen als instrumenterend
notaris bij de openbare verkoop.
CENTRALE AANKOOPDIENST
3.

FCD-2016-210 - Ontwikkelen, versiebeheer en onderhoud Website OCMW Leuven en
Zorgbedrijf Leuven - Goedkeuring gunning

Standpunt financieel beheerder:
Gunstig visum door Stefaan Verhaeghe op 26 augustus 2016.
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De Raad beslist:
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
10 augustus 2016 voor de opdracht “Ontwikkelen, versiebeheer en onderhoud
Website OCMW Leuven en Zorgbedrijf Leuven”, opgesteld door de Centrale
Aankoopdienst. Dit verslag wordt bijgevoegd aan het dossier.
Artikel 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3 : Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
Artikel 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. FCD-2016-210.
Artikel 5 : De website voor het OCMW is voorzien op 21100000 op BI 011950 enveloppe
2014/3.
De website voor het Zorgbedrijf wordt voorzien in het opstart budget maar hier is nog
geen goedkeuring.
De nodige kredieten worden voorzien op de budgetten van 2017, 2018, 2019 en 2020
Artikel 6 : Er wordt een forfaitaire borgtocht gevraagd.

4.

FCD-2016-294 - Raamovereenkomst vast meubilair (met inbegrip van
keukenmeubilair) - Goedkeuring gunning

Standpunt financieel beheerder:
Gunstig visum door Stefaan Verhaeghe op 29 augustus 2016.

De Raad beslist:
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
16 augustus 2016 voor de opdracht “Raamovereenkomst vast meubilair (met inbegrip
van keukenmeubilair)”, opgesteld door de Centrale Aankoopdienst. Dit verslag wordt
bijgevoegd aan het dossier.
Artikel 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3 : Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
De uitvoeringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 30
kalenderdagen.
Artikel 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. FCD-2016-294.
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Artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
rekeningnummer 22910000 en 22100000 van de verschillende beleidsitems
De nodige kredieten worden voorzien op de budgetten van 2017, 2018, 2019 en 2020
Artikel 6 : Er wordt een fofaitaire borgtocht gevraagd ten voordele van het OCMW Leuven.

5.

FCD-2016-299 - HRM interimmanagement en ondersteuning veranderingsproces Gunning

De Raad beslist:
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 september 2016 voor de opdracht “Interimmanagement en ondersteuning
departement HRM in een veranderingsproces o.a. oprichting Zorgbedrijf Leuven”,
opgesteld door de Centrale Aankoopdienst. Dit verslag wordt bijgevoegd aan het
dossier.
Artikel 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3 : Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
Artikel 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. FCD-2016-299.
Artikel 5 : De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in BI 011200 AR 61300020 Erelonen en vergoedingen consultancy: het bedrag van de lonen van de voormelde
functies waarvan met zekerheid geweten is dat ze niet gaan ingevuld worden in 2016
en het verschil in de lonen van de aangestelden die later aangesteld zijn dan voorzien
(vb. invulling voorzien in september – pas in dienst in november)
En BI 011000 Secretariaat en Stafdiensten en AR 60100000 - Door te factureren
kosten.
Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. De
voorziene en niet-verschuldigde personeelskosten van de niet-ingevulde functies
zullen in mindering worden gebracht.

6.

FCD-2015-228 - Ontwerpen van een visuele identiteit voor het Zorgbedrijf Leuven Gunning

De Raad beslist:
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
8 juni 2016 voor de opdracht “Ontwerpen van een visuele identiteit voor het
Zorgbedrijf Leuven en ondersteunen van de marketing- en communicatiestrategie”,
opgesteld door de Centrale Aankoopdienst. Dit verslag wordt bijgevoegd aan het
dossier.
Artikel 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
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Artikel 3 : Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver (inclusief optie Lanceringscampagne).
Artikel 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. FCD-2015-228.
Artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien op 011000 / 21400000 / E3.
De nodige budgetten zullen voorzien worden voor 2017, 2018 en 2019.

COÖRDINATIE OUDERENZORG/INSTELLINGEN
B2.

Vraag tot akkoord voor aanvraag van een voorafgaande vergunning voor tijdelijke
delocalisatie van woonzorgcentrum Booghuys

De Raad geeft goedkeuring voor de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor de
tijdelijke delocalisatie van woonzorgcentrum Booghuys vanaf 27 september 2016 naar het adres
Vesaliusstraat 10.01.01

Opgemaakt te Leuven op 16/09/2016

Rita Deville

Herwig Beckers

adj. secretaris

voorzitter
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