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De vergadering wordt geopend om 16.00 uur door dhr. I. Blauwhoff, voorzitter.

1.

BESLISSING OM UITZONDERLIJK DIGITAAL TE VERGADEREN INGEVOLGE
COVID-19: GOEDKEURING

BESLUIT: (unaniem)
Ingevolge Covid-19 besluit de raad van bestuur om uitzonderlijk virtueel te vergaderen.

2.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (383°) D.D. 28 FEBRUARI 2020,
GOEDGEKEURD OP 20/03/2020: KENNISGEVING

De notulen van de raad van bestuur van 28 februari 2020 werden op 13 maart 2020 ter goedkeuring
bezorgd aan de leden van de raad van bestuur. Er waren geen opmerkingen. De notulen werden als
goedgekeurd beschouwd op vrijdag 20 maart 2020.

3.

OPVOLGING BESLISSINGEN
•
•

Beroepen inzake leegstand besproken op raad van bestuur 28/02/2020: Dossiers
herbekeken. Correct advies werd per mail bezorgd. Er waren geen opmerkingen. De
aangepaste beroepen zijn ontvankelijk en ongegrond verklaard.
Staten-Regionaal, 7 maart 2020: Was een succes.

4.

BESTUUR EN ORGANISATIE

4.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

4.1.1. Kantoorgebouw Schoutetstraat – Demo See2Do!
De raad van bestuur neemt kennis van de demo van See2Do! dat opgenomen is in het bijna
energieneutraal kantoorgebouw van IGEMO.

4.2.

Personele aangelegenheden

4.2.1. Maatregelen ingevolge Covid-19: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de genomen maatregelen ingvolge Covid-19.

5.

BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP

5.1.

Bedrijventerreinmanagement

5.1.1. Raamovereenkomst (groen)onderhoud, gunning: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit om GUBES1900014 ‘Raamovereenkomst (groen)onderhoud
projectgebieden IGEMO’ te gunnen aan Groenservice Marissen.

5.2.

Ondernemerschap

5.2.1. Versterkt streekbeleid – Stopzetting ESF-financiering – voortzetting regionale
samenwerking en streekbeleid: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur is van oordeel dat het voor zowel de lokale besturen – in hun hoedanigheid van
regisseur van regiovorming en regionale samenwerking – als de regio zeer belangrijk is dat de huidige
werking, minstens geëxpliciteerd in de cruciale rol van de streekmanager, voortgezet kan worden.
De raad van bestuur is akkoord dat IGEMO 1/3de van het jaarbudget – 40.000 euro – financiert.
De raad van bestuur meent dat het project ‘voortzetting versterkt streekbeleid Rivierenland’ voldoet
aan de voorwaarden die IGEMO en de provincie Antwerpen hebben afgesproken voor aanwending
van het Streekfonds. De raad van bestuur beslist dit project aan te melden voor het Streekfonds.

6.

WOON- EN HUISVESTINGSBELEID

6.1.

Lokaal woonbeleid

6.1.1. Project 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.

6.1.2. Project 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.

6.1.3. Project Wonen langs Dijle en Nete, gemeente Putte – Ingebrekestelling
leegstand: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit om contact op te nemen en in overleg te gaan met de gemeente Putte.

6.1.4. Project Wonen in Klein-Brabant – evaluatie: Kennisgeving
Op 19 april kende de Vlaamse minister van wonen een subsidie van maximaal 297.500 euro toe aan
het project “Wonen in Klein-Brabant” voor de periode 1 juli 2017 – 31 december 2019. Het
werkingsgebied bestaat uit de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands.
Het derde werkingsjaar van IGS Wonen in Klein-Brabant liep van 1 juli 2019 tot 31 december 2019.
Wonen Vlaanderen (subsidiërende overheid) evalueerde dit eerste werkingsjaar op basis van 1
stuurgroep (9 september 2019).
Op 13 maart 2020 ontving IGEMO de evaluatienota met begeleidende brief van Wonen Vlaanderen
over het laatste werkingsjaar van de subsidieperiode 2017 – 2019. De subsidie voor het 3de
werkingsjaar bedroeg € 59.500,00 waarvan € 43.650,00 (70%) reeds eerder uitbetaald was als
voorschot. Het resterende bedrag € 17.850,00 wordt uitbetaald na de evaluatie.
In de begeleidende brief meldt Wonen Vlaanderen:
Het project heeft in dit 3de werkingsjaar goed gepresteerd, de verplichte activiteiten werden
naar behoren uitgevoerd en ook de aanvullende activiteiten worden beschouwd als
gerealiseerd.
Het project is klaar om in haar nieuwe subsidieperiode verder te groeien!

6.1.5. Project Wonen langs Dijle en Nete - Stuurgroep 10/03/2020 – Afsluiting
subsidieperiode 2017-2019 – Verslag: Kennisgeving
De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 10/03/2020 van de stuurgroep van het project
Wonen langs Dijle en Nete inzake de afsluiting van de subsidieperiode 2017 – 2019.

6.1.6. Project Wonen langs Dijle en Nete - Stuurgroep 10/03/2020 – planning
subsidieperiode 2020-2025 – Verslag: Kennisgeving
De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 10/03/2020 van de stuurgroep van het project
Wonen langs Dijle en Nete inzake de planning voor 2020-2025.

7.

LANDSCHAP EN OPEN RUIMTE

7.1.

Raamovereenkomst IBA, stad Lier – Aanbesteding: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt het bestek voor volgende opdracht goed:

GUBES1900012 - RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD EN BEHEER VAN IBA’S, STAD LIER, PERIODE
07/2020 – 06/2024:
-

Deelopdracht 1: Oxyfix
Deelopdracht 2: Kokopur
Deelopdracht 3: Belle Aqua SAF
Deelopdracht 4: Belle Aqua Axylit

De totaalovereenkomst wordt geraamd op 91.495,3 euro (excl. btw), uitzonderlijke interventies zijn
niet inbegrepen.

8.

MOBILITEIT

8.1.

Project MOVE – deelfietsen en autodelen – stand van zaken: Toelichting

Dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, licht de stand van zaken rond deelfietsen van het project
Move toe. De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken. De stand van zaken rond
autodelen wordt toegelicht op de raad van bestuur van 24 april 2020.

9.

ERFGOED

9.1.

Werkingssubsidies Cultuurerfgoeddecreet - culturele erfgoedcel
“Rivier&Land” – indiening: kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van het indienen van de aanvraag voor werkingssubsidies op het
Cultureelerfgoeddecreet op 1 april 2020 (KIOSK-dossiernr 49550) voor de culturele erfgoedcel
Rivier&Land.

9.2.

Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) - Depotkerken in
Vlaanderen: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur gaat akkoord met de participatie van IGEMO aan het herbestemmingstraject
van de kerk van Branst.

10.

MILIEU EN KLIMAAT

10.1. Project EROSS, Horizon 2020 – Stand van zaken: Kennisgeving
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het Horizon 2020-project EROSS.

10.2. Klimaattafels – stand van zaken: Kennisgeving
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de klimaattafels.

11.

AGENDA BESTUURSORGANEN

11.1. Algemene vergadering, 12 juni 2020 – agenda: Goedkeuring
De raad van bestuur keurt navolgende agenda voor de algemene vergadering van 12 juni 2020 goed:
1. Aanduiding stemopnemers
2. Kennisgeving activiteitenverslag 2019 [GVAV2000001]
3. Goedkeuring jaarrekening 2019
•

Balans, resultatenrekening en toelichting [GVAV2000002]

•

Jaarverslag van de Raad van Bestuur [GVAV2000003]

•

Verslag van de revisor [GVAV2000004]

4. Code van goed bestuur [GVAV2000005]
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor
6. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
7. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke
vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) van 12 juni
2020

12.

RONDVRAAG
•

Dhr. P. De Bruyne merkt op dat de jaarrekening dient besproken te worden op de raad van
bestuur van 24 april 2020.

De vergadering wordt afgesloten om 18.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

P. De Bruyne

I. Blauwhoff

