
   

 

 

 

 

 

 

 

RAAD VAN BESTUUR INTERLEUVEN 

DD. 15-12-2021 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 24.11.2021 

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Beleid 

 

-  Onroerende voorheffing: recuperatie huurders 

 

De voorzitter stelt aan de raad van bestuur voor om te trachten het maximale bij de huurders 

terug te vorderen.  

 

- Prijsvraag krediet gebouw 'Frisk' 

 

De raad van bestuur opteert om de lening zoals gepland op 20 jaar vast te leggen en dit met een 

vaste rentevoet en bijgevolg Belfius als de meest gunstige inschrijver te weerhouden.  

 

- Doorgeeflening stad Leuven: verslag aanbesteding 

 

De raad van bestuur beslist: 

- zijn goedkeuring te verlenen aan de gunning zoals de stad Leuven dit vooropstelt; 

- om voor een vaste rentevoet op 20 jaar te opteren en geen renteherzieningsperiode te voorzien. 

 

3. Personeel 

 

- Terugkoppeling HocBoc: plaats- en tijdsonafhankelijker werken (PTOW)  

 

Het definitieve document zal op het extranet geplaatst worden en dan kan de start van het PTOW 

plaatsvinden vanaf 1 februari 2022; uiteraard indien de pandemiemaatregelen dit toelaten.  

 

4. Bedrijventerreinen 

 

-  Bedrijventerrein Lewa, Zoutleeuw: terugkoop lot 4 

 

De raad van bestuur beslist: 

-  het bedrijfsterrein (lot 4) terug te kopen; 

- deze verwerving voor openbaar nut te laten verklaren voor de verwezenlijking van haar 

 maatschappelijk doel; 

-  deze beslissing over te maken aan de stad Zoutleeuw. 

 

- Bedrijventerrein Assent, Bekkevoort: vierpartijenovereenkomst hypotheek lot 15 

 

De raad van bestuur beslist: 

-  goedkeuring te verlenen aan de vierpartijenovereenkomst, mits voorwaarden; 

-  deze beslissing aan de betrokken partijen over te maken. 



   

 

-  Bedrijventerrein Assent, Bekkevoort: leasingovereenkomst lot 15 

 

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorgestelde onroerende financieringssysteem 

(leasing), mits voorwaarden. 

 

5. Adviesverlening & begeleiding 

 

- Kwaliteitskamer: verlenging experten 

 

De raad van bestuur beslist de expertenpool van de kwaliteitskamer van ad hoK, met uitzondering 

van de expert mobiliteit, te verlengen. 

 

6. Varia 

 

-  Verslag stuurgroep IL-KDV d.d. 24-11-2021 (ter info) 

 

De voorzitter overloopt het verslag en de leden van de raad van bestuur nemen ervan kennis. 

 

-  Samenaankoop regenwatertonnen 

 

De vertegenwoordigster van de gemeente Oud-Heverlee vraagt of er nog kan ingeschreven 

worden voor de samenaankoop van regenwatertonnen en of dat deze actie verlengd zal worden.  


