Overzichtslijst
Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Aanwezig

Erik Vanderheiden, voorzitter
Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis
Debruyne, Marc Verheyen, Heleen Witdouck, Pieter Vandenbroucke,
Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden, Brecht Provoost, Erwin Verbeken,
raadsleden
Koen Wuyts, secretaris
Rita Deville, adjunct-secretaris
Stefaan Verhaeghe, financieel beheerder

Datum
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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 17 oktober 2013

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 17 oktober 2013 éénparig goed.

3.

Wijziging / aanpassing huishoudelijk reglement

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

HRM
4.

Wijzigingen rechtspositieregeling

De Raad beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan de
rechtspositieregeling.

5.

Kaderwijziging Facilitaire Diensten

De Raad beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan het kader van de
Facilitaire Diensten.

PATRIMONIUM
6.

Vraag tot definitieve beslissing om openbaar te verkopen: verschillende percelen
bos

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist :
1) onder voorbehoud van het bekomen van de machtiging om te verkopen overeenkomstig
artikel 90 van het Bosdecreet, definitief om de verschillende ondervermelde percelen,
kadastraal gelegen onder Rotselaar en Herent openbaar te verkopen aan minstens de
schattingsprijs +1,1 %.
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2)
dossier
OCMW

kadastrale ligging

GB 18

Rotselaar

1 afd./Rotselaar

GB 4

Herent

GHG 359

Herent

opp. m²

e

E 324/B+C

5 afd./Veltem-Beisem

e

D 381

20.750 m²

4e afd./Winksele

C 222/A

2.460 m²

Totaal

1.683 m²

24.893 m²

3) notaris Michaël Boes te Kessel-Lo, aan te stellen als instrumenterend notaris bij de
openbare verkoop.
4) alle kosten m.b.t. de openbare verkoop ten laste van de kopers te leggen (notariskosten,
schattingskosten, eventuele metingskosten, …)
5) de hypotheekbewaarder desgevallend te ontslaan van de verplichting om ambtshalve
inschrijving te nemen.

7.

Vraag tot definitieve beslissing om openbaar te verkopen: verkaveling te KorbeekDijle (W 21)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist :
e

1) definitief om de loten uit de verkaveling, kadastraal gelegen te Bertem, 2
afdeling/Korbeek-Dijle, sectie A, nrs. 134 en 135, openbaar te verkopen aan minstens de
schattingsprijs + 1,1%.
lot 1 5a 09ca
lot 2 6a 51ca
2) alle kosten m.b.t. de openbare verkoop bij de kopers te leggen (notariskosten,
schattingskosten, metingkosten, …).
3) de hypotheekbewaarder desgevallend te ontslaan van de verplichting om ambtshalve
inschrijving te nemen.
4) de instelprijs vast te stellen op :
lot 1 5a 09ca
lot 2 6a 51ca
5) Lot 3 voor een oppervlakte van 61ca (wegenis Kleine Hollestraat) overeenkomstig de
voorwaarden uit de verkavelingsvergunning kosteloos over te dragen aan de gemeente
Bertem.
8.

Vraag tot wijziging beslissing erfdienstbaarheid Aquafin

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist :
1) Om, met uitzondering van de vermelde forfaitaire vergoeding, de beslissing van
17.10.2013 te handhaven.
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2) De forfaitaire vergoeding goed te keuren.

TECHNISCHE DIENST
9.

TD-2011-043: Vervangingsnieuwbouw Ed. Remy verrekeningsnota 5 Perceel 1:
ruwbouw en voltooiing (verrekeningsvoorstel 026b, 027, 028)

De Raad beslist om het verrekeningsvoorstellen 026b, 027, 028 van perceel 1 : ruwbouw en
voltooiing betreffende de vervangingsnieuwbouw Ed. Remy toe te wijzen.

COÖRDINATIE SOCIALE DIENST
10.

Addendum 5 bij beleidsovereenkomst stedenfonds tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de stad Leuven voor de periode 2008-2013

De Raad verleent gunstig advies op het bijgevoegde addendum 5 behorende bij de
beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Leuven voor de periode
2008-2013. Dit addendum wordt vervolgens vergezeld van uw advies ter goedkeuring voorgelegd
aan de gemeenteraad.

ONTHAALTEAM
11.

Samenwerkingsprotocol noodopvang daklozen

De Raad beslist positief over de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het CAW
Oost Brabant onder de voorwaarden beschreven in het protocol en dit voor de periode
01/01/2014 tot en met 31/12/2019.

COÖRDINATIE OUDERENZORG/INSTELLINGEN
12.

Verhoging van de prijs voor een maaltijd in het middagrestaurant van de LDC van 6,5
naar 7 euro

De Raad gaat akkoord met de prijsverhoging van een maaltijd in het middagrestaurant van de
LDC van 6,5 naar 7 euro.

COÖRDINATIE OUDERENZORG/INSTELLINGEN
B1.

Verlenging projectaanvraag RIZIV in het kader van nachtzorg

De Raad is akkoord om deze nieuwe aanvraag mee te ondersteunen en te ondertekenen

Opgemaakt te Leuven op 28/11/2013

Koen Wuyts

Erik Vanderheiden

secretaris

voorzitter
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