
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 31-03-2021 

 

De voorzitter geeft aan dat er drie bijkomende agendapunten dienen geagendeerd te worden.  

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 10.03.2021 

 

  Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Beleid 

 

- Vaststellen dagorde algemene vergadering dd. 16-06-2021 

 

De agendapunten met bijbehorende documentatie worden goedgekeurd.  

 

De leden van de raad van bestuur keuren unaniem de waarderingsregels, de opmaak van de 

voorzieningen, de resultaatsverwerking, het financieel verslag, het jaarverslag, de balans en 

resultatenrekening per 31-12-2020 goed. 

 

-  Waardebepaling patrimonium IL 

 

De landmeter heeft de indrukwekkende lijst van het patrimonium opgemaakt en is tot een 

waardering overgegaan.  

 

- Samenwerking IGEMO - opdrachtencentrale duurzame voertuigen 

 

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsprincipes en de voorgestelde verdeelsleutels goed, 

te financieren door Interleuven.  

 

3. Bedrijventerreinen 

 

- Bedrijventerrein Lewa – Zoutleeuw: inrichtings-, beheer- en uitgifteplan uitbreidingszone + 

 vastlegging grondprijs 

 

De raad van bestuur keurt het inrichtings-, beheer- en uitgifteplan en de grondprijs van 90 

euro/m² voor de uitbreidingszone van Lewa in Zoutleeuw goed.  

 

- Bedrijventerrein Haasrode – Leuven: selectieleidraad opmaak masterplan – toevoeging POM  

  

Op basis van het schrijven van de POM en het overleg dat heeft plaatsgevonden, rekening 

houdende met de vermelde bedenkingen, wordt beslist om deze selectieleidraad in het kader van 

de opmaak van het masterplan Haasrode goed te keuren.  

 

4. Adviesverlening & begeleiding  

 

- Goedkeuring gunning: aanstelling projectbegeleider 'aanleg gevel- en voortuinen' 

 

De opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-

kwaliteitsverhouding), zijnde Natuurpunt CVN VZW, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte 

van deze inschrijver.  
 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 

nr. 2020/082. 

 



- Goedkeuring gunning: raamovereenkomst bodemgerelateerde onderzoeken (2021) 

 

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de 

beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde: 

 

 * Perceel 1 (Onderzoeken in het kader van ruimen van grachten): Miasma, Donkstraat 

19 te 3530 Houthalen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.  

 

* Perceel 2 (Diensten van een bodemsaneringsdeskundige type II ): SWECO, 

Herckenrodesingel 8B te 1000 Hasselt, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze 

inschrijver.  

 

* Perceel 3 (Sonderingen): SGS BELGIUM NV, Oude Waalstraat 294 te 2030 Zulte, tegen de 

eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.  

 

* Perceel 4 (Sloopopvolgingsplannen): OESTERBAAI NV, Vluchtenburgstraat 13 te 2630 

Aartselaar, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 

  

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 

nr. 2021/083. 

 

- Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: levering 

 oefenpatronen 

 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Levering patronen” worden goedgekeurd.  

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking.  

 

- Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's: levering wiellader 

 met toebehoren 

  

Dit agendapunt wordt verdaagd.  

 

5. Diversen 

 

- Gewone algemene vergadering Haviland: vertegenwoordiger + mandaat 

 

Vermits op deze datum ook onze algemene vergadering zal plaatsvinden wordt er geen 

vertegenwoordiger aangeduid voor de gewone algemene vergadering. 

 

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de raad van 

bestuur op 22 februari 2021 wordt goedgekeurd. 

 

- Regionet Leuven: goedkeuring gebiedsagenda’s (extra agendapunt) 

 

Vermits de verschillende gemeenten dit punt op de respectievelijke gemeenteraden of 

schepencolleges behandeld en goedgekeurd hebben, keurt ook de raad van bestuur dit goed.  

 

- Intergemeentelijk trainingscentrum Goetsenhoven: aanstelling onderhoudsbedrijf (extra 

 agendapunt) 

 

De werken worden toevertrouwd aan de laagste reglementaire inschrijver zijnde: Vectro/Group 

F, Brusselsesteenweg 32, 3020 Herent. 

 

- Bedrijventerrein Keiberg-Vossem, Tervuren - verzamelgebouw technische installaties: 

 aanbestedingsverslag (extra agendapunt) 

 

De raad van bestuur keurt het aanbestedingsverslag goed en geeft de opdracht om de werken 
toe te wijzen aan Dillen Bouwteam uit Balen. 

 


