
 
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN 
REGIONAAL BESTUURSCOMITE LEUVEN 24 MAART 2021 

(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)  
 

 
Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere 
verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Leuven 
op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie “Teams”.  
 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 20 januari 2021 

Goedkeuring. 
 

2. Statutaire benoeming 
Goedkeuring van de voorlopige benoeming van een lid ter vervanging en ter voleindiging van het 
mandaat van een ander lid die ontslag neemt.  
 

3. Lokale werken 
Goedkeuring. 
 

4. Investeringen – opvolging per 31 december 2020 
Kennisneming van de gerealiseerde investeringen elektriciteit en gas per 31 december 2020.  
 

5. Publigas en Publi-T  
Voorstel statutenwijzigingen 
Kennisneming van het voorstel van statutenwijzigingen van Publigas en Publi-T. 
Mandaatverlening vertegenwoordiger(s) op de Buitengewone Algemene Vergadering 
Kennisneming van de mandaatverlening aan de aangestelde vertegenwoordiger(s) en/of 
plaatsvervangers namens Iverlek tot goedkeuring van alle punten op de dagorde van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Publi-T en Publigas. 
 

6. Wijzigingen REG-premies 2021 
Kennisneming van de REG-premies 2021.  
 

7. Aanleg en beheer van warmtenetten in Vlaanderen 
Kennisneming van de visie van Fluvius inzake de aanleg en het beheer van warmtenetten in 
Vlaanderen.  
 

8. Fluvius-visie inzake organisatie (drink)watersector en status Pidpa-dossier 
Kennisneming van de visie van Fluvius inzake de organisatie van de (drink)watersector en van de 
stand van zaken rond het Pidpa-dossier.  
 

9. Nieuwe aanpak meteropname  
Kennisneming van het nieuwe meteropnameproces.  
 

10. Decentrale productie – rapportering per einde december 2020  
Kennisneming van de stand van zaken decentrale productie per einde december 2020.  
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11. Aansprakelijkheid netbeheerders – aantal klachten en uitgekeerde bedragen per 31 december 
2020 
Kennisneming van het aantal klachten en uitgekeerde bedragen per einde december 2020 voor 
Iverlek.  
 

12. Digitale meter: uitrol – status 
Kennisneming van de impact op de uitrol van de digitale meter ingevolge de uitspraak door het 
Grondwettelijk Hof en de beslissing van de Vlaamse regering van 12 februari 2021.  

 
13. Rapportering uit de Raad van Bestuur van 1 februari en 8 maart 2021 

Kennisneming van de rapportering van de behandelde punten op de Raad van Bestuur van 
1 februari en 8 maart 2021. 
 

14. Allerlei: 
− Infovergaderingenj/webinars 

Kennisneming van de geplande infosessies in het voorjaar 2021 voor gemeenteraadsleden, 
algemeen  directeurs en financieel directeurs van de aangesloten gemeenten van Iverlek. 
 

 
 

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
 

*** * *** 
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