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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 20 maart 2014

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 20 maart 2014 éénparig goed.

HRM
2.

Aanpassing van het reglement omtrent de dienstverplaatsingen in de Thuiszorg

De Raad beslist met algemeen akkoord tot het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen aan
het reglement voor de dienstverplaatsingen van het departement Thuiszorg.

3.

Advies OCMW Leuven betreffende de Rechtspositieregeling van stad Leuven

Artikel 1,De Raad geeft een gunstig advies inzake de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van stad
Leuven in toepassing van artikel 270 van het Gemeentedecreet.
Artikel 2.Onderhavige beslissing wordt verzonden aan het College van Burgemeester en Schepenen en
de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.

PERSONEELSBEHEER
4.

Reglement met de modaliteiten van toekenning en gebruik van elektronische
maaltijdcheques - bijlage arbeidsreglement

De Raad beslist met algemeen akkoord tot het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen aan
het arbeidsreglement omtrent de toekenning en gebruik van elektronische maaltijdcheques en tot
het toevoegen van deze bijlage aan het arbeidsreglement vanaf 1 april 2014.
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6.

Vraag tot principiële beslissing om openbaar te verkopen: woning Klein Begijnhof 4
te Leuven

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) principieel om de woning aan het Klein Begijnhof 4 te Leuven, kadastraal gelegen te
Leuven, 1e afdeling, sectie A, nr. 328/D, openbaar te verkopen in overeenstemming met
de raadsbeslissing van 20.03.2014: verkoopprocedure ‘bieding onder gesloten omslag’.
2) schattingsverslag aan te vragen bij de bevoegde ontvanger van de registratie.

7.

Vraag tot principiële beslissing om openbaar te verkopen: te verkavelen perceel aan
de Dorpsstraat – Bergstraat te Meerbeek (WO 1)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) principieel om het perceel, kadastraal gelegen te Kortenberg, 3e afdeling/Meerbeek, nr.
81/E, openbaar te verkopen na verkaveling.
2) schattingsverslag aan te vragen bij de bevoegde ontvanger van de registratie.

8.

Vraag tot principiële beslissing om openbaar te verkopen: te verkavelen perceel aan
de Kruisheide te Keerbergen (WM 2)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) principieel om het perceel, kadastraal gelegen te Keerbergen, 2e afdeling, sectie F, nr.
220, openbaar te verkopen na verkaveling.
2) schattingsverslag aan te vragen bij de bevoegde ontvanger van de registratie.

TECHNISCHE DIENST
9.

FCD-2014-097: Vervangingsnieuwbouw Ed. Remy Perceel 7 buitenaanleg
Ontwerp, gunningswijze, raming en gunningsvoorwaarden

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het bestek met de plannen, gunningsvoorwaarden
en gunningswijze, betreffende de Vervangingsnieuwbouw Ed. Remy Perceel 7 buitenaanleg
goed.
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COÖRDINATIE SOCIALE DIENST
10.

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Europees
Sociaal Fonds project fietshersteller met Velo en Open School

De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Velo vzw en Open School (Centrum voor
Basiseducatie) goed.

11.

Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Leuven voor de
periode 2008-2013
Definitieve middelenverdeling

De Raad adviseert de definitieve middelenverdeling in het kader van de beleidsovereenkomst
tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Leuven voor de periode 2008-2013, gunstig.

BUDGETTEN EN MEERJARENPLANNING
13.

Interne kredietaanpassing 4 - 2013

De Raad keurt de interne kredietaanpassing 2013 - 4 goed met 13 ja-stemmen.

COÖRDINATIE SOCIALE DIENST
B1. Ontwerp overeenkomst verhoogde staatstoelage
De Raad keurt het ontwerp van de overeenkomst in het kader van de verhoogde staatstoelage
goed.

FINANCIËLE DIENST
B2. Bankwaarborg
De Raad gaat akkoord met het verlenen van een bankwaarborg.

Opgemaakt te Leuven op 29/04/2014

Koen Wuyts

Erik Vanderheiden

secretaris

voorzitter
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