
 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 15-09-2021 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 25.08.2021 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Beleid 

 

- Overleg Vlabel - onroerende voorheffing d.d. 07-09-2021: terugkoppeling door de voorzitter 

 

De voorzitter geeft een omstandige toelichting over het constructieve overleg met Vlabel en de 

met Vlabel gemaakte afspraken. 

 

-  Aanpassing artikel 44§2bis WBTW: parlementaire vraag 

 

Tijdens de vorige raad van bestuur werd beslist om samen met de VAT house een dossier op te 

maken voor het stellen van een vraag in de Commissie Financiën. 

 

Na overleg met de algemeen directeur heeft The Vat House een ontwerptekst gemaakt voor een 

parlementaire vraag inzake de wijziging van het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor 

zelfstandige groeperingen van personen.  

 

-  Doorgeeflening voor de financiering van het trainingscentrum Goetsenhoven 

 

De raad van bestuur besluit dat een prijsvraag voor een doorgeeflening op 20 jaar volstaat. Aan 

de stad Leuven wordt gevraagd om de voorwaarden te vragen voor een periodieke rentevoet- 

herziening en voor een 20 jaar vaste rentevoet. 

 

3. Personeel 

 

-  Arbeidsreglement en geldelijk reglement: wijzigingen 

 

De voorzitter licht de wijzigingen toe aan de raadsleden. De raadsleden stemmen in met de 

gemaakte wijzigingen. 

 

- Richtlijn 2021 en afsprakennota plaats- en tijdsonafhankelijk werken 

 

De voorzitter licht de nota van het managementteam toe. Het afsprakenkader wordt door de 

raadsleden als erg evenwichtig beoordeeld. 

  

-  Hoc-Boc vergadering d.d. 29-09-2021: agenda 

 

De agenda wordt goedgekeurd.  

 

 

 



- Groepsverzekering: standpunt verzekeraar 

 

De voorzitter geeft toelichting over de laatste stand van zaken. 

 

4. Bedrijventerreinen 

 

- Bedrijventerrein Webbekom, Diest: positionering windturbine en inrichtingsplan 

 Webbekom-West 

 

De raad van bestuur beslist haar akkoord te verlenen met de principes en het bijgevoegde 

inplantingsvoorstel tot plaatsing en uitbating van de windturbine met alle toebehoren op de 

gronden gelegen in de westelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Webbekom, onder 

bepaalde voorwaarden. 

 

-   Bedrijventerrein Webbekom, Diest: verkoop lot 20 

 

De raad van bestuur beslist de gronden te verkopen. 

 

-  Bedrijventerrein Assent, Bekkevoort: verkoop lot 16B  

 

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde nieuwe eigendomsconstructie en 

verhuring, onder bepaalde voorwaarden. 

 

- Bedrijventerrein Keiberg-Vossem, Tervuren: lokaal waterbeheer 

 

Water voor Later 

 

De raad van bestuur keurt de aangepaste overeenkomst goed en gaat akkoord met de verdere 

uitvoering van het project. 

 

Slimme Regio: RainBrain 

 

De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van het project ‘RainBrain’ binnen de 

provinciale projectoproep Slimme Regio, waarbij Interleuven partner is. 

 

5. Adviesverlening & begeleiding 

 

- Nieuw telefoniesysteem 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met het gemaakte voorstel. 

 

 

 

 

 


