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Datum

19 december 2013

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Notulen OZ

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 21 november 2013 éénparig goed.

2.

Vergaderkalender 2014

De Raad keurt de vergaderkalender van 2014 éénparig goed.

3.

BBC : vastleggen prioritaire doelstellingen

De Raad keurt de voorgestelde prioritaire doelstellingen goed.

4.

Aanpassing huishoudelijk reglement

De Raad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement.

PATRIMONIUM
5.

Vraag tot goedkeuring onderhandse verkoop lot 4 uit de verkaveling OCMW site aan
de KULeuven: verlenging termijn opschortende voorwaarden

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) Om de opschortende voorwaarde m.b.t. de uiterste datum voor het verlijden van de akte,
uit de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16.02.2012, te
verschuiven van naar 01.02.2014 naar 01.10.2014.
2) De overige punten uit de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
16.02.2012 blijven behouden.
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6.

Vraag tot goedkeuring beheersovereenkomst OCMW Leuven - AGSL

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
om de beheersovereenkomst tussen het OCMW Leuven en het AG Stadsontwikkeling Leuven
goed te keuren. De overeenkomst gaat in op 01.01.2014 om te eindigen op 31.12.2019.

TECHNISCHE DIENST
7.

FCD-2013-165 - Vervangingsnieuwbouw ER Perceel 6: Vast Meubilair

De Raad beslist:
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
9 december 2013 voor de opdracht “Vervangingsnieuwbouw ER Perceel 6: Vast
Meubilair”, opgesteld door het studiebureau THV VK STUDIO - BA-P. Dit verslag
wordt bijgevoegd aan het dossier.
Artikel 2 : Deze opdracht wordt gegund aan de laagste regelmatige bieder, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag.
Artikel 3 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bijzonder bestek met nr. FCD-2013-165.
Artikel 4 : De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2013, op rekeningnummer 27000100 (referentie 2013.0004)-83410.
De borgtocht bedraagt 5 % te berekenen op het oorspronkelijk bedrag van de goedgekeurde en
eventueel verbeterde offerte excl. btw, afgerond naar het hoger tiental in euro

CENTRALE AANKOOPDIENST
8.

FCD-2013-295 Samenwerkingsovereenkomst met Interleuven en aanduiding van
Interleuven als veiligheidsconsulent

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist :
Artikel 1 – Akkoord te gaan om in het kader van de exclusieve dienstverlening verder beroep te
doen op de diensten van de dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN en de als bijlage
gevoegde samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening goed te keuren voor de
aanstelling van een veiligheidsconsulent ingevolge de bepalingen van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vanaf
01-01-2014 tot 31-12-2019.
Het uurloon voor de binnen de exclusieve dienst geleverde ondersteuning betreffende
veiligheidsconsulent kruispuntbank sociale zekerheid voor OCMW’s is gekoppeld aan de
indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk in de openbare sector. Alle extra lasten, zoals
verplaatsingskosten, uitrustingskosten, enz … zijn begrepen in deze uurprijs.
In de jaarlijkse werkingskost zijn, het opstellen en opvolgen van het veiligheidsplan, de
opleidingen van onze medewerkers en de vergadermomenten met externe hierin vervat
Artikel 2 – Jan Gobert als veiligheidsconsulent en Bart Stroobants als adjunct
veiligheidsconsulent aan te stellen.
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Artikel 3 – Walter Godefroid, in hoedanigheid van Coördinator ICT, aan te duiden als plaatselijke
contactpersoon van de veiligheidsconsulent van INTERLEUVEN.
Artikel 4 – Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van huidig besluit.
Artikel 5 - Een korte samenvatting van dit besluit zal via een overzichtslijst overgemaakt worden
aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Provinciegouverneur

ONTHAALTEAM
9.

Charter voor een Gezonde Gemeente

De Raad beslist gunstig om het Charter voor een Gezonde Gemeente mee te ondertekenen.

WZB VESALIUSSTRAAT
10.

Wijziging budgetverdeelsleutel LFBK 2013

De Raad gaat akkoord met het voorstel tot wijziging van de budgetverdeelsleutel LFBK 2013.

BUDGETTEN EN MEERJARENPLANNING
11.

Budgetwijziging 2013 BW2 - investeringen

De Raad keurt investeringsbudget 2013 - budgetwijziging 2 goed met 13 ja-stemmen.

12.

Budgetwijziging 2013 BW2 - exploitatie

De Raad keurt exploitatiebudget 2013 - budgetwijziging 2 goed met 13 ja-stemmen.

CENTRALE AANKOOPDIENST
B1. FCD-2012-140 - Koffie, koffieautomaten en toebehoren - beslissing niet-gunning
De opdracht koffie, koffieautomaten en toebehoren wordt niet gegund.

Opgemaakt te Leuven op 07/01/2014

Koen Wuyts

Erik Vanderheiden

secretaris

voorzitter
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