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VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN 

DD. 27.05.2015 

 

 

 

Aanwezig: 

 De Heer H. Eyssen – voorzitter 

 De Heer E. Fillet - ondervoorzitter 

 Mevrouw E. Madrid - ondervoorzitter 

 De heer W. Aerts, mevr. I. Claes, de HH. E. Claes, K. Cornelissen, A. Daniels,  

G. Debroux, mevr. J. De Coster, de HH. B. De Wit, M. Forceville, mevr. P. Grootjans, 

de HH. H. Hendrickx, L. Leemput, de HH. A. Mees, mevr. N. Pelgrims,  

P. Spiessens, B. Stals, mevr. M. Stas, de HH. J. Vanborren, A. Van den Bosch,  

B. Verlinden, de heer B. Vlayen, de heer N. Willems, mevr. M. Wits. 

 De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur 

 De heer J. Vandeputte – technisch adviseur 

 Mevrouw L. Fuchs – raadgevende stem 

 Mevrouw G. Vanden Bempt – raadgevende stem 

 De heer J. Schelstraete – raadgevende stem 

 De heer F. Vansteenbeeck – raadgevende stem 
 

 

 

Verontschuldigd: 

 Mevr. K. Derua, N. Vanweddingen, de HH. M. Deryk, A. Vandevelde, M. Morris 

 

 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 25.03.2015 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 
De voorzitter geeft aan dat de aansluiting van Vlabinvest niet meer op de agenda van de 

algemene vergadering werd geplaatst omdat zij nog geen formele vraag hebben gesteld 
en dus zeker geen beslissing hebben genomen. 

 

 
2. Projectontwikkeling 

Project ‘Kop van Nieuwland’: Aanvraag belofte tot subsidiëring saneringswerkzaamheden 

– rechtzetting foutief ramingsbedrag 

Ingevolge het schrijven van Interleuven dd. 27 april 2015 met betrekking tot de 
aanvraag van belofte tot subsidiëring saneringswerkzaamheden en het telefonisch 
onderhoud met de heer Serge Adriaenssens van 8 mei 2015 daaropvolgend, blijkt dat het 

opgegeven ramingsbedrag uit de notulen van de raad van bestuur van 25 maart 2015 
niet strookt met het ramingsbedrag in het dossier. 
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Het correcte ramingsbedrag werd wel goedgekeurd door het directiecomité in zitting van 
25 maart 2015, voorafgaand aan de zitting van de raad van bestuur.  

 

De totale werken worden geraamd op 200.766,10 euro exclusief BTW. Hiervan worden de 
werken op het perceel sectie F, nr. 48C2 die subsidiabel zijn, geraamd op 140.534,06 
euro. De werken op de overige percelen die niet subsidiabel zijn, worden geraamd op 
60.232,04 euro exclusief BTW. 

 
Gezien er in de beslissing van de raad van bestuur van 25.03.2015 een materiële fout is 
geslopen, wordt gevraagd het correcte ramingsbedrag goed te keuren. 

 
De raad van bestuur beslist unaniem het correcte bovenstaande bedrag goed te keuren. 

 

 
3. Terugkoppeling burgemeestersoverleg 

De voorzitter licht volgende punten toe: 

- Klimaatactiviteiten van de provincie.  
Toelichting werd gegeven door de gedeputeerde van de provincie, mevrouw Tie Roefs, 
en haar medewerkers. 
De bezorgdheid van een aantal burgemeesters is het zoeken naar en gebruik maken 

van subsidiestromen voor diverse projecten, . Maar dan op een administratief zo 

eenvoudig mogelijke wijze. 
 

In dit kader heeft Interleuven een Interreg projectvoorstel. Het behelst de sensibilisa-
tie van, en demonstratie naar burgers van energiebesparende maatregelen door mid-
del van thermografische scans en het vervolgens begeleiden van de burgers naar 

acties om deze maatregelen uit te voeren.  
Een aantal gemeenten hebben hun interesse al laten blijken, maar alle gemeenten 
worden nogmaals aangeschreven om toe te treden.  
 

- De bestuurder van de stad Leuven, mevrouw Bieke Verlinden, heeft het digitaal loket 

toegelicht dat de stad Leuven gebruikt om de kinderopvang administratief in goede 
banen te leiden. Het betreft een door de stad Leuven ontwikkelde applicatie die zowel 

een backoffice als facturatiesysteem omvat. De stad Leuven wil dit graag opentrekken 
naar andere gemeenten. Het werd op 26 mei 2015 voorgesteld aan de bevoegde 

schepenen.  

 De voorzitter geeft aan dat dit een zeer verdienstelijk systeem met mogelijkheden 
voor de andere gemeenten betreft, maar vraagt zich af welke de volgende concrete 
stappen zijn. En hoe het verder moet met de aanpassingen, specifiek gericht naar 
andere mogelijke deelnemende gemeenten. Interleuven kan hierin enkel een 

faciliterende rol spelen om de verschillende gemeentelijke vragen te bundelen.  
  
 Wil men dat de intercommunale meer activiteiten hierin ontplooit, dan kan dit enkel 

mits aanrekening van gepresteerde uren. Bij het Vlaams Gewest zal nagevraagd 
worden of een toelage kan worden bekomen worden. 

  

 Een bestuurslid vraagt waarom dit niet als apart punt op de dagorde werd geplaatst. 
De voorzitter antwoordt dat er voorlopig maar een beperkt engagement van 
Interleuven werd gevraagd. 

-  
- Het trainingscentrum van de politie.  

Het voorstel werd gelanceerd om te Landen een volledig trainingscentrum voor de 
lokale politie te bouwen. De piste ‘Goetsenhoven’ ligt nog open en er wordt getracht 

een afspraak met minister Jambon te bekomen voor de zomer of ten laatste net na de 

zomer om te bekijken in welke fase dit project zich bevindt.  
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Het best zou geopteerd worden voor een samenwerking met het federale niveau als er 
goed kan worden samengewerkt.  

 

De intercommunale vraagt aan de gemeenten van het arrondissement zich te 
engageren om een beroep te doen op de infrastructuur gedurende de afschrij-
vingstermijn. De kost en opbrengst van de investering moet vaststaan en anderzijds 
kan de gemeente dan rekenen op een goede infrastructuur voor de training van de 

lokale politie. 
 
 

 
4. Kennisgevingen 

De raad van bestuur verleende aan het directiecomité machtiging om inzake overheids-

opdrachten de wijze van gunning, de organisatie, de toewijzing en de uitvoering ervan op 
te volgen. 
 

In dit kader wordt aan de raad van bestuur een overzicht gegeven van de meest recente 

aanbestedingen. 

 

. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze huur en onderhoud multifunctionele 

printers 
Het directiecomité verleende goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes 

van 2 april 2015 voor de opdracht “Huur en onderhoud multifunctionele printers”, 

opgesteld door de informaticadienst. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage 
maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening 

houdend met de gunningscriteria), zijnde K.A.L. nv, Demerstraat 6A te 3590 
Diepenbeek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 39.434,08 euro excl. 
BTW of 47.715,24 euro incl. 21% BTW. 

 

. Raamovereenkomst voor 1 jaar met betrekking tot monstername en analyse van 

bagger- en ruimingsspecie, van oppervlaktewater, van afvalwater, van drinkwater en 

van grondwater 
Het directiecomité verleende goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes 

van 21 april 2015 voor de opdracht “Aanstellen laboratorium voor de monstername en 

analyse van bagger- en ruimingsspecie, van oppervlaktewater, van afvalwater, van 
drinkwater en van grondwater”, opgesteld door de milieudienst. Het verslag van 
nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening 
houdend met de gunningscriteria), zijnde Miasma, Donkstraat 19 te 3530 Houthalen, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 36.292,78 euro excl. BTW of 

43.914,26 euro incl. 21% BTW. 
 

. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking : levering herbruikbare bekers en 

toebehoren 

Bovengenoemde opdracht werd gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
Het bestek met nr. 2015/004 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst 
levering herbruikbare bekers en toebehoren”, opgesteld door de milieudienst, werden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
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aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 9.806,00 euro 
excl. BTW of 11.865,26 euro incl. 21% BTW. 

 

In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten, zal Interleuven optreden als opdrachtencentrale in die zin dat 
ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, 
leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, 

overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald de aangesloten 
gemeenten. 

 

. Gevelrenovatie Haasrode PVG H-06 : goedkeuring aanbestedingsverslag 
Het directiecomité keurde het aanbestedingsverslag van de open aanbesteding goed. 

Het verslag van nazicht van de offertes maakte integraal deel uit van deze beslissing. 
 

Het directiecomité besliste de werken toe te vertrouwen aan de laagste inschrijver, 

zijnde Baeck en Janssen NV uit Balen voor de prijs van 142.180,83 euro BTW 
inbegrepen. 

 

. Lening ter financiering van het project ‘De Pelicaen’ : goedkeuring gunning 

Het directiecomité keurde het verslag van nazicht van de offertes van 20 april 2015 
voor de opdracht “Lening ter financiering van het project De Pelicaen”, opgesteld door 
Interleuven goed. Het verslag van nazicht van de offertes maakte integraal deel uit 

van deze beslissing. 
 
Deze opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening 
houdend met de gunningscriteria), zijnde ING België NV, Marnixlaan 24 te 1000 

Brussel. 

 
 

 
5. Diversen 

 

De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 23 september 2015. 

 
 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Patrick Willems 

Algemeen directeur 


