
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

387STE VERGADERING –  26 JUNI 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 (lid) 
✓    

Giel Van de Zande (Raadgevend) 
✓    

Dirk Hoofd (Raadgevend)  ✓   

Staf Aerts (Raadgevend) 
✓    

Peter De Bruyne (IGEMO) 
✓    

Werner Van Hoof  (IGEMO) 
✓    

Anneleen Van Tendeloo (IGEMO) ✓    

Leen Seynaeve (IGEMO) ✓    

Amy De Roeck (IGEMO) ✓    

 



 

 

De vergadering wordt geopend om 16:18 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 (386°) D.D. 29 MEI 2020 – 
GOEDGEKEURD OP 5 JUNI 2020: KENNISGEVING 

De notulen van de raad van bestuur van 29 mei 2020 werden ter goedkeuring bezorgd aan de leden 
van de raad van bestuur. Er waren geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op 5 juni 2020. 

3. OPVOLGING BESLISSINGEN 

• Ingebrekestelling ‘beheer leegstandsregister’ van de gemeente Putte: Aangifte bij (zowel 
voormalige als huidige) verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid. Gesprekken zijn lopende.  

• Platform Story Chief: Vraag om rol als ambassadeur op te nemen.  

4. BESTUUR EN ORGANISATIE  

4.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

4.1.1. Algemene vergadering, 12 juni 2020 – vraag naar externe audit: Beslissing 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om deze vraag op een volgende fysieke vergadering te hernemen. 

4.2. Personele aangelegenheden  

4.2.1. Benchmark Vlinter – loonpolicy intercommunales voor streekontwikkeling: 
Toelichting resultaten 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om dit agendapunt te hernemen op een volgende fysieke vergadering.  



 

 

5. BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP  

5.1. Projectontwikkeling 

5.1.1. Kmo-zone Winning, Puurs-Sint-Amands – omgevingsvergunningsaanvraag 
‘Wegenis’: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, betrekkend 
volgende stedenbouwkundige handelingen: De aanleg van riolering, het aanleggen van verharding, 
terreinaanlegwerken, het rooien van hoogstammige bomen, het ontbossen en het slopen van 
constructies ten behoeve van het toekomstig bedrijventerrein Winning, te Puurs-Sint-Amands. De 
omgevingsvergunningsaanvraag wordt uitgevoerd door studiebureau ‘Sweco’. 

6. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

6.1. Projectontwikkeling 

6.1.1. Project Graanmolens Puurs-Sint-Amands – Omgevingsvergunningsaanvraag 
functiewijziging ‘oude molen’: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, betrekkende het 
omvormen van 1 commerciële unit naar 2 woongelegenheden, zonder constructieve werken, binnen 
het woonproject ‘Graanmolens’, te Puurs-Sint-Amands. 

7. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

7.1. Ondersteuning omgevingsdienst Bonheiden: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de ondersteuning van de omgevingsdienst Bonheiden, door 
de intergemeentelijk omgevingsdienst van IGEMO, gedurende de periode 4 juni 2020 t.e.m. 27 
augustus 2020.  

7.2. Raamovereenkomst opmaak RUP’s Mechelen, stand van zaken: 
Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de opmaak RUP’s Mechelen 
opgenomen in de raamovereenkomst. 

 



 

 

8. LANDSCHAP EN OPEN RUIMTE 

8.1. IBA, stad Lier – raamovereenkomst GUBES1900012: Gunning  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de gunning voor onderstaande opdracht aan de firma HydroTechnic bvba 
uit Wuustwezel voor een bedrag van 148.131,05 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 

9. MOBILITEIT 

9.1. Subsidieaanvraag strategisch project ikv RSV / BRV, projectvoorstel “de 
Mobiliteitsmakelaar”: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreft de subsidieaanvraag strategisch 
project ikv RSV / BRV en het projectvoorstel Mobiliteitsmakelaar. 

10. ERFGOED 

10.1. Culturele erfgoedcel Rivier&Land, advies beoordelingscommissie + repliek: 
Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de aanvraag voor werkingssubsidie 
voor een regionale dienstverlenende rol in kader van het Cultureelerfgoeddecreet of de zgn. 
cultureel-erfgoedconvenant die door IGEMO is ingediend namens de gemeenten Bornem, Puurs-
Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en Duffel.  

10.2. IOED IGEMO, activiteitenverslag 2019: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het activiteitenverslag 2019 van IOED IGEMO. 

10.3. IOED IGEMO, aanvraag subsidie erkende IOED periode 2017 – 2020 / j 
beleidsplan: Goedkeuring   

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt het geactualiseerde beleidsplan 2021 – 2026 van de IOED IGEMO en de 
meerjarenbegroting goed. 



 

 

10.4. IOED IGEMO, intergemeentelijk overleg d.d. 19 juni 2020, verslag: 
Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het intergemeentelijk overleg van 19 juni 2020 
van IOED IGEMO.  

10.5. Ondersteuning ’t GROM, Sint-Katelijne-Waver – Overeenkomst: 
Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de wijzigingen in de overeenkomst houdende de ondersteuning van  ’t 
GROM goed. 

10.6. Geopark Schelde Delta- Unesco Global Geopark, toelichting initiatief en 
opportuniteiten: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van de opportuniteiten die een erkenning van het Geopark 
Schelde Delta als Unesco Global Geopark met zich meebrengt. 

11. PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN 

11.1. Participatietraject recreatiegebied Doelvelden, Berlaar: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het project “Participatietraject 
doelvelden”.  

12. BASISDIENSTVERLENING  

12.1. Regionale mandaatgroep, 5 juni 2020 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 5 juni 2020. 

13. RONDVRAAG 

• Volgende vergadering: 10 juli 2020 

 

De vergadering wordt afgesloten om 18.00 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff   


