
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

382STE VERGADERING –  31 JANUARI 2020 

 Aanwezig Verontschuldigd Volmacht aan 

Ivan Blauwhoff (voorzitter) 
✓    

Hilde Van der Poorten (1ste 
ondervoorzitter) 

✓   
 

Greet Geypen (2de ondervoorzitter) 
✓    

Jan Hendrickx (lid)  ✓   

Bart Vanmarcke (lid) 
✓    

Eddie Bormans (lid) 
✓    

Ilse Lambrechts (lid) 
✓    

Peter De Vooght (lid)  ✓   

Patrick Princen (lid) 
✓    

Joris De Pauw (lid) 
✓    

Maaike Bradt (lid) 
✓    

Koen Anciaux (lid) 
✓    

Lien Du Four (lid)  ✓  Eddy Gorris 

Eddy Gorris (lid) 
✓    

Giel Van de Zande (Raadgevend) 
✓    

Dirk Hoofd (Raadgevend)  ✓   

Staf Aerts (Raadgevend)  ✓   

Peter De Bruyne (IGEMO)  ✓   

Werner Van Hoof  (IGEMO) 
✓    

Anneleen Van Tendeloo (IGEMO) ✓    

 



 

 

De vergadering wordt geopend om 16.10 uur door dhr. I. Blauwhoff, voorzitter. 

1. GOEDKEURING NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO  (381°) D.D. 29 
NOVEMBER 2019 

De notulen van de raad van bestuur van 29 november 2019 werden op 19 december 2019 ter 
goedkeuring bezorgd naar de leden van de raad van bestuur. Er waren geen opmerkingen. De 
notulen werden als goedgekeurd beschouwd op vrijdag 27 december 2019. 

2. OPVOLGING BESLISSINGEN 

- 

3. BESTUUR EN ORGANISATIE  

3.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

3.1.1. Uittreding provincie Antwerpen – Overeenkomst: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 
De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de provincie Antwerpen inzake hun 
scheidingsaandeel goed. 
 

4. BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP  

4.1. Bedrijventerreinmanagement 

4.1.1. Projectgebieden IGEMO – Raamovereenkomst groenonderhoud, Bestek: 
GUBES1900014: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur besluit om GUBES1900014 ‘Raamovereenkomst (groen)onderhoud 
projectgebieden IGEMO’ goed te keuren en opdracht te geven tot publicatie van dit bestek. 

4.2. Verkoop / Verhuur 

4.2.1. Kmo-zone Klein boom, Putte – kandidaatsdossier: Goedkeuring  

Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 



 

 

5. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

5.1. Lokaal woonbeleid  

5.1.1. Project Wonen langs Dijle en Nete 2020-2025 – goedgekeurd subsidiedossier: 
Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de toekenning van de subsidie voor de periode 2020-2025 
voor het IGS Wonen langs Dijle en Nete voor het bedrag van € 156.839,43 per jaar. 

5.1.2. Project Wonen in Klein-Brabant 2020-2025 – goedgekeurd subsidiedossier: 
Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de toekenning van de subsidie voor de periode 2020-2025 
voor het IGS Wonen in Klein-Brabant voor het bedrag van € 115.254,71 per jaar. 

5.1.3. Wonen langs Dijle en Nete – beroep tegen opname leegstandsregister: 
Goedkeuring  

Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 

6. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

6.1. RUP Omgeving Netebrug en Vanderlindenplein bis, Duffel – overeenkomst: 
Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De  raad van bestuur besluit de overeenkomst houdende de opmaak van het RUP “omgeving 
Netebrug – Van der Lindenplein” BIS goed te keuren. 

6.2. Beleidsplan Ruimte Berlaar, organisatie workshop – bestelbon: kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de ondersteuning bij de opmaak van het beleidsplan ruimte 
van de gemeente Berlaar. 

 



 

 

6.3. Ondersteuning gemeentelijke omgevingsdienst - structurele dienstverlening 
– stand van zaken: kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de structurele ondersteuning van 
gemeentelijke omgevingsdiensten. 

7. ERFGOED 

7.1. Stuurgroep culturele erfgoedcel Rivier&Land, 11 december 2019 – verslag: 
kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 11 december 2019 van de stuurgroep 
culturele erfgoedcel Rivier&Land. 

7.2. Culturele erfgoedcel Rivier&Land, oprichting – stand van zaken: kennisgeving 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de oprichting van de stuurgroep 
culturele erfgoedcel Rivier&Land. 

7.3. Valorisatie en herinventarisatie bouwkundig erfgoed – projectvoorstel : 
kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het projectvoorstel rond Valorisatie en herinventarisatie 
bouwkundig erfgoed.  

7.4. Valorisatie en herinventarisatie bouwkundig erfgoed – overeenkomst met 
stad Lier : goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur besluit om de overeenkomst met stad Lier houdende valorisatie en 
herinventarisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed goed te keuren. 

7.5. Valorisatie en herinventarisatie bouwkundig erfgoed – overeenkomst met 
gemeente Duffel: goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur besluit om de overeenkomst met de gemeente Duffel houdende valorisatie en 
herinventarisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed goed te keuren. 



 

 

7.6. Opmaak van een beheersplan en ondersteuning van de vernieuwde museale 
werking voor de Midzeelhoeve en omgeving (t’ GROM), Sint-Katelijne-Waver 
– overeenkomst: goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst houdende de opmaak van een beheersplan voor de 
Midzeelhoeve en omgeving en ondersteuning vernieuwde museale werking voor ’t GROM goed. 

7.7. Communicatieproject Thomas More, Eindresultaat: kennisgeving  

De raad van bestuur neemt er kennis van dat het eindresultaat van het communicatieproject Thomas 
More te bezichtigen zal zijn tijdens Cinema Erfgoed. En medio maart 2020 wordt tentoongesteld aan 
het grote publiek, met bijhorende campagne. 

8. MILIEU EN KLIMAAT 

8.1. Project EROSS, Horizon 2020 – goedkeuring: Kennisgeving  

Het projectidee EROSS (Energy Home Renovation One-Stop-Shop in Flanders) werd ingediend in 
september 2019 bij Horizon 2020. Begin januari 2020 ontving IGEMO de inhoudelijke goedkeuring 
van het project. Momenteel worden de verdere stappen naar grant agreement gezet.  

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project EROSS. 

9. PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN  

9.1. Projectmanagement gymhal, Duffel – Fase 3: opvolging en uitvoering van 
bouwwerken – overeenkomst, Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur keurt de  “Overeenkomst Duffel Gymhal Fase 3: Opvolging uitvoering van 
bouwwerken” goed.  

10. SAMENLEVING EN WELZIJN 

10.1. Welzijnskoepel Rivierenland, 18 december 2019 – Verslag: Kennisgeving 

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 18 december 2019 van de welzijnskoepel 
Rivierenland. 

10.2. Wijk-werken, beleidsgroep 10/01/2020 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 10 januari 2020 van de beleidsgroep Wijk-
werken. 



 

 

10.3. Project ENSURE – Wijk-werken: Toelichting  

Mara Piessens, coördinator Wijk-werken, licht het project Ensure toe.  

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project Ensure.  

11. WELZIJN EN VEILIGHEID OP HET WERK 

11.1. Beheerscomité Preventie en Bescherming, 26 november 2019 – Verslag: 
Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 26 november 2019 van het beheerscomité 
Preventie en Bescherming. 

12. BASISDIENSTVERLENING  

12.1. Overlegforum Ruimte, 26 november 2019 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 26 november 2019 van het overlegforum 
ruimte. 

De raad van bestuur beslist op advies van het overlegforum ruimte om de opportuniteiten van 
regionale afstemming inzake omgevingsbeleid verder te laten onderzoeken. Concreet worden 
volgende 2 sporen verder verkend : (1) het formuleren van een ambitie voor de regio en deze 
vertalen in concrete ruimtelijke uitdagingen en (2) streven naar een afstemming of gedragen 
strategie om met specifieke concrete aspecten om te gaan zoals o.a. serrecomplexen, baanwinkels, 
parkeernormen, appartementen of windmolens. De raad van bestuur vraagt om een plan van aanpak 
op te maken om concrete stappen te bepalen naar meer regionale afstemming op vlak van 
omgevingsbeleid. 

12.2. Regionale mandaatgroep, 6 december 2019 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 6 december 2019 van de regionale 
mandaatgroep. 

13. RONDVRAAG 

- 

De vergadering wordt afgesloten om 17:45 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff   


