
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

388STE VERGADERING –  4 SEPTEMBER 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) ✓    



 

 

Inne Peersman (IGEMO) ✓    

Mieke Toppets (IGEMO) ✓    

 

De vergadering wordt geopend om 16:15 uur door dhr. I. Blauwhoff, voorzitter. 

1. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (387°) – GOEDGEKEURD OP D.D. 26 
JUNI 2020: KENNISGEVING 

De notulen van de raad van bestuur van 26 juni 2020 werden ter goedkeuring bezorgd aan de leden 
van de raad van bestuur. Er waren geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op 17 juli 2020. 

2. OPVOLGING BESLISSINGEN 

• Ingebrekestelling leegstand, gemeente Putte: Overleg met verzekeraars nog lopende  

• 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.  

3. BESTUUR EN ORGANISATIE  

3.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

3.1.1. Verlenging intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest 
Mechelen en Omgeving: Plan van aanpak 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om een algemene vergadering te organiseren op 23 april 2021 en de 
agenda van deze algemene vergadering vast te stellen op een vergadering van de raad van bestuur 
van 11 december 2020.  

3.2. Organisatiebeheer en -ontwikkeling 

3.2.1. GDPR-wetgeving - aanduiding DPO: 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.  

  



 

 

3.3. Personele aangelegenheden 

3.3.1. Benchmarking VLINTER – Bespreking resultaten – Te ondernemen stappen: 
Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om te onderzoeken welke stappen kunnen ondernomen worden om de 
lonen van de medewerkers marktconformer te maken. 

3.3.2. Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen – Verhoging maaltijdcheques: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur beslist tot aanpassing van artikel 15.1.1. van het arbeidsreglement, in die zin dat 
personeelsleden van IGEMO per effectief gewerkte arbeidsduur van 7 uur 36 minuten een 
maaltijdcheque ontvangen ter waarde van 8,00 euro.  

De raad van bestuur beslist tot het eenmalig toekennen van alternatieve instrumenten (ecocheques, 
consumptiecheques, sport- en cultuurcheques of een combinatie) à rato van – afhankelijk van het al 
dan niet retroactief kunnen verhogen van de maaltijdcheques – 200 of 100 euro. 

4. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

4.1. Projectontwikkeling 

4.1.1. Woonproject Papenhof, Mechelen - Fase 2: ontwerpen, bouwen en 
financieren van groepswoningen (DBF) - Gunning: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur gunt de opdracht “Woonproject Papenhof, Mechelen, fase 2 laatste deel:  
Ontwerpen, bouwen en financieren van groepswoningen (Design, Build & Finance) – 
GUBES1900006” aan SPV Papenhof 2 in oprichting (via Willemen Construct – 0859.869.762 en geeft 
de projectmanager opdracht om een overeenkomst af te sluiten voor uitvoering van de 
overheidsopdracht. 

4.2. Lokaal woonbeleid  

4.2.1. Project Wonen langs Dijle en Nete – Aanstelling controleurs leegstaande en 
verwaarloosde woningen en gebouwen: 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.  



 

 

5. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

5.1. RUP Open ruimte Duffel Oost – Overeenkomst met Duffel: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de gemeente Duffel inzake het RUP Open ruimte 
Duffel Oost goed.    

6. ERFGOED 

6.1. Valorisatie en herinventarisatie bouwkundig erfgoed – overeenkomst met 
Bonheiden, Putte en Willebroek: goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur besluit om de overeenkomsten met de gemeenten Putte, Bonheiden en 
Willebroek houdende valorisatie en herinventarisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed goed te 
keuren. 

7. SAMENLEVING EN WELZIJN 

7.1. Beleidsgroep Welzijn, 1 juli 2020 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep Welzijn van 1 juli 2020.  

8. GIS, ICT EN E-GOVERNEMENT  

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

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur gunt de opdracht raamcontract voor het leveren, hosten en ontsluiten van 360 
graden beelden inclusief LIDAR puntenwolk aan THV Image-V. 

9. BASISDIENSTVERLENING  

9.1. Regionale mandaatgroep, 3 juli 2020 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 3 juli 2020. 

10. AGENDA BESTUURSORGANEN  

10.1. Vergaderkalender 2021: Goedkeuring  

De raad van bestuur keurt onderstaande vergaderkalender goed: 



 

 

 Optionele RVB Vaste RVB AV 

[Dag] [vrijdag] [vrijdag] [vrijdag] 

[Tijdstip] [16.00 u] [16.00 u] 
 

Januari 15/01 29/01  

Februari 12/02 26/02  

Maart 12/03 26/03  

April 02/04 30/04 23/04 (18u) 

Mei 14/05 28/05  

Juni 11/06 25/06 
 

Juli 09/07 23/07  

Augustus 13/08 27/08  

September 10/09 24/09  

Oktober 08/10 22/10  

November 12/11 26/11  

December - 10/12 10/12 [17.30 u] 

 

11. RONDVRAAG 

- 

 

De vergadering wordt afgesloten om 18.00 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff   


