
   

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

D.D. 11-12-2019 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 27-11-2019 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

2. Beleid 

 

- Delegatie van bevoegdheden: uitgebreid 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de nota over de delegatie van bevoegdheden en 

procedures. Een aantal wijzigingen dienen opgenomen te worden aan het ontwerp. 

 

Naast de voorgestelde procedures en delegatie van bevoegdheden moet een systeem van 

rapportering worden ingesteld.  

 

Een herwerkte versie zal in januari aan de raad van bestuur worden voorgelegd.  

 

- Toelichting responsabiliseringsbijdrage 

 

De voorzitter licht de historiek van de bijdrage toe alsmede de situatie binnen Interleuven.  

 

De raad van bestuur wordt verder geïnformeerd over de berekening van de 

responsabiliseringsbijdrage en de korting in de toekomst.  

 

Aan de verzekeraar wordt de opdracht gegeven daarvoor het nodige te doen.  

 

 

3. Bedrijventerreinen 

 

- Bedrijventerrein Landen: toestemming doorverkoop lot 2B1A en 2B1B 

  

De raad van bestuur gaat akkoord met de principiële toestemming tot doorverkoop, mits 

een aantal voorwaarden.  

 

- Bedrijventerrein Leuvensesteenweg Boortmeerbeek: kennisgeving voor overdracht 

aandelen lot 11 

 

De overdracht van de aandelen kan onder voorwaarden gunstig worden beoordeeld.  

 

Interleuven wil een aantal inzichten meegeven omtrent de omgevingsaanvraag. 

 

- Bedrijventerrein Tildonksesteenweg Herent: aankoop gronden – volmacht verwerving 

 

De raad van bestuur verklaart zich akkoord met: 

 

-    de verwervingen ter realisatie van het bedrijventerrein Tildonksesteenweg;  



   

-  deze verwervingen voor openbaar nut te verklaren en voor het verwezenlijken 

      van haar maatschappelijk doel; 

-    een volmacht te verlenen aan de medewerker vastgoed van Interleuven. 

 

- Ondersteuning onderzoeksvoorstel KU Leuven: “Regenerating Flemish Industry Parks. 

The built environment as circular economy resource” 

 

De raad van bestuur erkent de relevantie van het onderzoek, gaat akkoord met deelname 

aan dit onderzoek en het schrijven van een geloofsbrief, onder bepaalde voorwaarden. 

 
4. Personeel  

 

- Aanwerving ruimtelijk planner en medewerker communicatie  

 

De raad van bestuur beslist de goedkeuring te verlenen aan de aanwervingen. 

 

 

5. Diversen 

 

- Agenda raad van bestuur d.d. 08-01-2020 zal verstuurd worden op 6 of 7 januari.  

 

- Beschikbaarheid presentatie parking benedenstad 

De PowerPoint presentatie is beschikbaar op Extranet. 

 

- Persbericht Terts project: ter informatie 

 

- De vertegenwoordiger van Rotselaar bedankt uitdrukkelijk de betrokken medewerkers 

van Interleuven bij het opgestelde en voorgestelde handhavingsplan voor zijn 

gemeente.  

 

 

 

 


