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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 17 maart 2016

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 17 maart 2016 éénparig goed.
PERSONEELSBEHEER
B1.

Kaderwijziging Financiële Dienst

De Raad beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan het kader van de
Financiële Dienst, volgens de voorgestelde modaliteiten.
B2.

Kaderwijziging Ouderenzorg na PPS

De Raad beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan het kader van het
departement Ouderenzorg na overdracht PPS Wijgmaal, volgens de voorgestelde modaliteiten.
B3.

kaderwijziging Facilitaire Diensten

De Raad beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan het kader van
Facilitaire Diensten, volgens de voorgestelde modaliteiten.
HRM
3.

Facilitaire Diensten: Functie helpdeskmedewerker m/v – vacantverklaring,
advertentie, offerte

De Raad beslist:
 de functie helpdeskmedewerker m/v, bij aanwerving vacant te verklaren en een
wervingsreserve tot eind 2016 samen te stellen (mogelijks verlengbaar);
 de advertentie, de kanalen van adverteren, het samenwerkingsvoorstel van Jobpunt
Vlaanderen voor de selectieprocedure en de kostprijs goed te keuren.
4.

Facilitaire Diensten: Functie dienstverantwoordelijke ICT m/v – vacantverklaring,
advertentie, offerte

De Raad beslist:
 de functie dienstverantwoordelijke ICT m/v, bij aanwerving vacant te verklaren en een
wervingsreserve tot eind 2016 samen te stellen (mogelijks verlengbaar);
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 de advertentie, de kanalen van adverteren, het samenwerkingsvoorstel van Jobpunt
Vlaanderen voor de selectieprocedure en de kostprijs goed te keuren.
6.

Financiële Dienst: Functie boekhouder m/v – vacantverklaring, advertentie, offerte

De Raad beslist:
 de functie boekhouder m/v, bij aanwerving vacant te verklaren en een wervingsreserve samen
te stellen tot eind 2016 (mogelijks verlengbaar);
 de advertentie, de kanalen van adverteren, het samenwerkingsvoorstel van Jobpunt
Vlaanderen voor de selectieprocedure en de kostprijs goed te keuren.
7.

Facilitaire Diensten: Functie preventieadviseur m/v – vacantverklaring, advertentie,
offerte

De Raad beslist:
 de functie preventieadviseur m/v, bij aanwerving vacant te verklaren en een wervingsreserve
tot eind 2016 samen te stellen (mogelijks verlengbaar);
 de advertentie, de kanalen van adverteren, het samenwerkingsvoorstel van Jobpunt
Vlaanderen voor de selectieprocedure en de kostprijs goed te keuren.
PATRIMONIUM
8.

Vraag tot intrekken beslissing verkoop en goedkeuring nieuwe huurovereenkomst
KB 6

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) Om het raadsbesluit van 28.08.2014 m.b.t. de verkoop van de woning Klein Begijnhof 6
in te trekken en de woning verder te verhuren aan de zittende huurder.
2) Het ontwerp van (nieuwe) huurovereenkomst voor de woning KB 6 tussen het OCMW
Leuven en huurder goed te keuren. De huur gaat in voor een termijn van 9 jaar met
aanvang op 01.08.2016 om te eindigen op 31.07.2025, met als aanvangshuurprijs de
huidige, op 01.07.2016 te indexeren, huurprijs.
CENTRALE AANKOOPDIENST
10.

FCD-2016-137 - Sanitair- en verwarmingsmateriaal.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Advies financieel beheerder:
Gunstig advies door Stefaan Verhaeghe op 6 april 2016.

De Raad beslist:
Artikel 1 : Het bestek met nr. FCD-2016-137 en de raming voor de opdracht “Sanitair- en
verwarmingsmateriaal”, opgesteld door de Centrale Aankoopdienst worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
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Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 3 : In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten, zal OCMW Leuven optreden als opdrachtencentrale in die zin
dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken,
leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden,
overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald Stad Leuven.
Artikel 4 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016, op
rekeningnummer 60006000/011920.
COÖRDINATIE SOCIALE DIENST
11.

Kinderarmoede evaluatie 2015 en voorstel besteding middelen 2016

De Raad neemt kennis van de evaluatie kinderarmoedebestrijding 2015 en gaat akkoord met het
voorstel voor 2016.
WZB VESALIUSSTRAAT
13.

Pilootproject 'Ketenaanpak Intrafamiliaal geweld Vlaams-Brabant'

De Raad keurt de ‘Concept Convenant Ketenaanpak intrafamiliaal geweld Vlaams-Brabant (IVB)’
goed en geeft de toelating om mee te werken aan de toetsingsfase.
CENTRALE AANKOOPDIENST
B4.

FCD-2016-073 Leveren van sanitaire papierwaren, producten en materialen

De Raad beslist:
Enig artikel :
De gunningsprocedure voor de opdracht “Leveren van sanitaire papierwaren,
producten en materialen” wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de
procedure zal later opnieuw opgestart worden.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2016, op
rekeningnummer 60005000/011920 en in het budget van de volgende jaren 2017 2018 - 2019 en 2020.
COÖRDINATIE SOCIALE DIENST
B5.

Uitbetaling saldo vereffening TOK vzw

De Raad gaat akkoord met het voorstel van de vereffenaar van TOK vzw.

Opgemaakt te Leuven op 27/04/2016

Koen Wuyts

Herwig Beckers

secretaris

voorzitter
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