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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 19 maart 2015

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 19 maart 2015 éénparig goed.

2.

Pendule : Aanduiden afvaardiging deskundige/expert (zonder stemrecht)

De Raad gaat akkoord met 13 ja-stemmen op 13 geldige briefjes dat Kristof Crommelinck het
OCMW zal vertegenwoordigen als deskundige/expert (zonder stemrecht) in de Raad van Bestuur
van cvba-so Pendule.

PATRIMONIUM
3.

Vraag tot goedkeuring voorwaarden aansluiting Telenet voor de verkaveling
Kruisheide te Keerbergen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
De offerte en voorwaarden van Telenet voor de aanleg van de infrastructuur op de verkaveling
e
aan Kruisheide te Keerbergen, kadastraal gelegen onder Keerbergen, 2 afdeling, sectie F, nr.
220, goed te keuren.

4.

Vraag tot goedkeuring kosteloze overdracht van het lot 5 uit de verkaveling
Kruisheide te Keerbergen aan de gemeente Keerbergen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) Om de kosteloze overdracht van het lot 5 uit de verkaveling Kruisheide te Keerbergen, 2
afdeling, sectie F, nr. 220 aan de gemeente Keerbergen goed te keuren.

e

2) Notaris Coppieters ’t Wallant aan te stellen als instrumenterend notaris bij de opmaak
van de notariële akte.
3) Alle kosten (o.m. metings- en notariskosten) m.b.t. de overdracht vallen ten laste van het
OCMW Leuven.
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5.

Vraag tot goedkeuring voorwaarden aanleg voorzieningen door Eandis voor de
verkaveling Kruisheide te Keerbergen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
De offerte en voorwaarden van Eandis voor de uitbreiding van de distributienetten buiten
e
verkaveling voor het perceel Keerbergen, 2 afdeling, sectie F, nr. 220, goed te keuren.

7.

Vraag tot beslissing i.v.m. inbreng percelen OCMW Leuven in de ruilverkaveling te
Willebringen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) Met betrekking tot de pachters die geen hoedanigheid meer hebben van landbouwer in
overeenstemming met art. 1 van de pachtwet, het Ruilverkavelingscomité te verzoeken
voor de betrokken pachters bij de toedeling eenzelfde oppervlakte als bij de inbreng te
bekomen.
2) De inbreng van OCMW Leuven in de Ruilverkaveling Willebringen zoals voorgesteld door
het Ruilverkavelingscomité goed te keuren.

8.

Vraag tot definitieve beslissing om openbaar te verkopen: woning aan het Klein
Begijnhof 2 te Leuven

De Raad voor Maatschappelijk Welzjjn beslist:
1) Om de woning aan het Klein Begijnhof nr. 2, kadastraal gelegen te Leuven, 1e afdeling,
sectie A, nr. 326/C, openbaar te verkopen volgens een klassieke openbare verkoop (2
zitdagen), aan minstens de schattingsprijs ;
2) Notariskantoor Hollanders de Ouderaen aan te stellen als instrumenterend notaris bij de
verkoop;
3) De hypotheekbewaarder desgevallend te ontslaan van de verplichting tot het nemen van
ambtshalve inschrijving.

9.

Vraag tot definitieve beslissing om openbaar te verkopen: woning aan het Klein
Begijnhof 5 te Leuven

De Raad voor Maatschappelijk Welzjjn beslist:
e

1) Om de woning aan het Klein Begijnhof nr. 5, kadastraal gelegen te Leuven, 1 afdeling,
sectie A, nr. 330/H, openbaar te verkopen aan minstens de schattingsprijs ;
2) Notariskantoor Hollanders de Ouderaen aan te stellen als instrumenterend notaris bij de
verkoopsprocedure ‘bieding onder gesloten omslag’;
3) De hypotheekbewaarder desgevallend te ontslaan van de verplichting tot het nemen van
ambtshalve inschrijving.
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CENTRALE AANKOOPDIENST
11.

FCD-2014-235 : Raamovereenkomst reinigen ramen

De Raad beslist:
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht
“Raamovereenkomst reinigen ramen (ruitenkuis)”, 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 opdracht werd gegund volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. FCD-2014-235.
Artikel 5 : De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van
2015, op rekeningnummer 61505000 op de verschillende BI en in het budget van de
volgende jaren.
De noodzakelijke kredieten zullen opgenomen worden in de volgende budgetopmaak, conform
art. 162, §1, laatste lid van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

TEAM SCHULDHULPVERLENING
12.

Jaarverslag en basisregistratie 2014 team schuldhulpverlening sociale dienst 2014

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het jaarverslag schuldhulpverlening
2014 en de basisregistratie 2014.
Beide documenten worden goedgekeurd.

13.

Evaluatie werkingsjaar 2014 en toekenning werkingsmiddelen 2015

De Raad adviseert gunstig tot toekennen van een positieve evaluatie aan CVBA-so Pendule en
tot toekennen van de werkingsmiddelen voor 2015.

Opgemaakt te Leuven op 29/04/2015

Koen Wuyts

Herwig Beckers

secretaris

voorzitter
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