
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 11-05-2022 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 20-04-2022 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Financieel 

  

-  Aanpassing artikel 44§2bis WBTW - kostendelende vereniging: stand van zaken   

 

Een juridisch onderbouwde nota zal door Vlinter overgemaakt worden, gericht aan het kabinet 

Somers en ABB. Op basis van deze nota kunnen zij de federale overheid benaderen.  

 

- Thesaurievooruitzichten 2022-2023 en invloed op de korte termijn kredietlijnen: bestaande 

 situatie, evolutie en evaluatie tijdelijke verhoging 

 

De thesaurie staat onder druk. Een tijdelijke verhoging van de korte termijnkredieten dient zich 

aan. Wat grote onderhoudswerken aan gebouwen betreft, wordt voorgesteld om voor dergelijke 

renovaties lange termijn leningen aan te vragen.  

 

De raad van bestuur formuleert geen verdere vragen en gaat met dit voorstel akkoord.  

 

- Uittreding van de provincie uit Interleuven (extra agendapunt) 

 

De voorzitter voegt dit punt toe aan de dagorde. Dit punt was ook op het burgemeestersoverleg 

geagendeerd. De bespreking van het burgemeestersoverleg wordt toegelicht. 

 

3. Vastgoed 

 

- Woonproject “Ter Gessel” – Kortenberg: pachtverbreking 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met de verbreking van de pacht. 

 

- Woonproject “Ter Gessel” – Kortenberg: aankoop gronden – goedkeuring schattings-

 verslag  

 

De raad  van bestuur verklaart: 

- kennis te hebben genomen van het schattingsverslag; 

-  zich akkoord met deze schatting; 

-  zich akkoord met de verwerving van de percelen; 

- deze verwervingen voor openbaar nut en voor het verwezenlijken van haar maatschappelijk 

 doel. 

 



- Verkaveling “Kartuizerstraat” – Holsbeek - fase 2: terugkoop kavel nr. 11 

 

De raad van bestuur gaat akkoord, om conform de aktevoorwaarden, kavel nr. 11, gelegen in de 

verkaveling “Kartuizersstraat” te Holsbeek weder in te kopen. Dit perceel zal dan opnieuw worden 

verkocht.  

 

4.  Adviesverlening & begeleiding (extra agendapunt) 

 

- Aanstelling intergemeentelijke milieutoezichthouder 

 

De raad van bestuur beslist: 

- Seppe Lambeets aan te stellen als intergemeentelijk milieutoezichthouder; 

- deze aanstelling ter kennis te geven aan de colleges van burgemeester en schepenen, dewelke 

 het contract “4.2 geïntegreerde omgevingshandhaving” hebben ondertekend; 

- deze colleges te vragen te bevestigen welke capaciteit van de intergemeentelijke 

 milieutoezichthouders wordt gevraagd op hun grondgebied. 

 

5. Varia 

 

- Algemene vergadering IGO: mandaat vertegenwoordiger 

De voorzitter wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO op 

24 juni 2022 (zoals beslist op een eerdere raad).  

 

Er wordt akkoord gegaan met de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de 

agenda wordt als volgt vastgesteld: goedkeuring van alle agendapunten. 

 

- Voorstelling IL aan nieuwe leden 

 

Het diensthoofd relatiebeheer geeft een toelichting over de werking en dienstverlening van 

Interleuven. 

 

 

 

 

 


