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Volmacht aan

Onderstaande nemen eveneens deel aan de vergadering:
•
•
•
•

Voor agendapunt 4.2.1.: dhr. Adriaan Conickx, manager PwC;
Voor agendapunt 5.1.:
o dhr. T. Veyt, projectmanager Mobiliteit IGEMO, en
o dhr. P. Dresselaers, Mobiliteitsdeskundige IGEMO;
Voor agendapunt 6.1.: mevr. L. Seynaeve, clustermanager IGEMO;
Voor agendapunt 7.1.: mevr. M. Piessens, coördinator Wijk-Werken IGEMO.

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

1.

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

Ingevolge het virus Covid-19 heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur enkele richtlijnen opgesteld
rond virtueel vergaderen. Virtuele vergaderingen zijn mogelijk indien de procedure tot virtuele
vergadering reeds opgenomen in statuten of indien de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur de beslissing neemt om uitzonderlijk virtueel te vergaderen.

2.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (384°) D.D. 10 APRIL 2020,
GOEDGEKEURD OP 22 APRIL 2020: KENNISGEVING

De notulen van de raad van bestuur van 10 april 2020 werden ter goedkeuring bezorgd aan de leden
van de raad van bestuur. Er waren geen opmerkingen. De notulen werden goedgekeurd op 22 april
2020.

3.

OPVOLGING BESLISSINGEN
•
•
•
•
•

Raamovereenkomst Groenonderhoud. Er werd met de leverancier afgesproken om
bijenvriendelijk bloemenzaad te gebruiken.
Fietsdelen: Ondertussen toegelicht op beleidsgroep. Individuele gesprekken zijn gestart.
Mogelijke financiële middelen via Budget vervoer op maat.
Mondmaskers: Vraag tot organisatie van samenaankoop.
Versterkt streekbeleid: Gesprekken met provincie Antwerpen rond financiering van
Streekmanager.
Algemene vergadering, 12/06/2020: Mogelijks wordt dit een digitale vergadering.
Voorwaarden: afgevaardigden moeten participeren en de vergadering moet openbaar zijn
(bv. Via streaming).

4.

BESTUUR EN ORGANISATIE

4.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

4.1.1. Activiteitenverslag werkingsjaar 2019: Toelichting
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van het activiteitenverslag van het werkingsjaar 2019.

4.2.

Financiële aangelegenheden

4.2.1. Jaarrekening IGEMO, boekjaar 2019 – Balans en resultatenrekening:
Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de balans en resultatenrekening van IGEMO, boekjaar 2019, goed en
besluit om deze ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 12 juni 2020.

4.2.2. Jaarverslag van de raad van bestuur betreffende de jaarrekening 2019:
Kennisgeving
De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering de balans, de resultatenrekening te willen
goedkeuren en daarna, door een bijzondere stemming, de bestuurders en de commissaris ontheffing
te willen verlenen nopens de vervulling van hun mandaat tijdens het verlopen dienstjaar.

5.

MOBILITEIT

5.1.

Project MOVE – autodelen – stand van zaken: Toelichting

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreft autodelen van het project.

6.

MILIEU EN KLIMAAT

6.1.

Energiehuis: rapportering 2019: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de rapportering van 2019 van het Energiehuis goed.

7.

SAMENLEVING EN WELZIJN

7.1.

Project Wijk-werken – stand van zaken: Kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project Wijk-werken.

8.

GIS, ICT EN E-GOVERNEMENT

8.1.

Raamcontract voor het leveren, hosten en ontsluiten van 360 graden
beeldmateriaal inclusief LiDAR puntenwolk: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit om GUBES2000003 ‘Raamovereenkomst voor het leveren hosten en
ontsluiten van 360 graden beeldmateriaal inclusief LiDAR puntenwolk’ goed te keuren en opdracht te
geven tot publicatie van dit bestek.

9.

BASISDIENSTVERLENING

9.1.

Regionale mandaatgroep, 7 februari 2020 – Verslag: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 7 februari
2020.

9.2.

Regionale mandaatgroep, 6 maart 2020 – Verslag: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 6 maart 2020.

10.

RONDVRAAG

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.

De vergadering wordt afgesloten om 18.16 uur.

De secretaris

De voorzitter

P. De Bruyne

I. Blauwhoff

