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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 (388°) D.D. 4 SEPTEMBER 2020 –
GOEDKEURING OP D.D. 16 SEPTEMBER 2020: KENNISGEVING

De notulen van de raad van bestuur van 4 september 2020 werden ter goedkeuring bezorgd aan de
leden van de raad van bestuur. Er waren geen opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op
16 september 2020.

3.

OPVOLGING BESLISSINGEN
•

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.

•

Project Papenhof, Mechelen: Overeenkomst oprichten bouwvolumes Aspergeveld –
overeenkomst op 1 oktober 2020 ondertekend SPV Papenhof

4.

BESTUUR EN ORGANISATIE

4.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

4.1.1. Ondernemingsstrategie 2021: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de ondernemingsstrategie 2021 goed en legt deze ter bespreking voor aan
de algemene vergadering van 11 december 2020.

4.1.2. Bestuurlijke nota betreft regiovorming van de Vlaamse regering: Kennisgeving
Dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, licht de bestuurlijke nota betreft regiovorming van de
Vlaamse regering toe. De raad van bestuur neemt kennis van deze nota.

4.2.

Financiële aangelegenheden

4.2.1. Begroting IGEMO, boekjaar 2021: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur van IGEMO neemt kennis van de begroting voor het boekjaar 2021 en beslist
deze begroting ter bespreking voor te leggen aan de algemene vergadering van 11 december 2020.

4.2.2. Statutaire werkingsbijdrage 2021: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur formuleert betreffende de statutaire werkingsbijdrage 2021 van de deelnemers
met A-aandelen het navolgend voorstel tot verdeelsleutel aan de algemene vergadering:
4.3.

Bedrag in euro per inwoner

-

voor 1 tot en met 15 000 inwoners:

1,20 euro per inwoner

-

voor 15 001 tot en met 30 000 inwoners:

0,95 euro per inwoner

-

voor meer dan 30 000 inwoners:

0,70 euro per inwoner

Voor houders van C-aandelen geldt artikel 13.3. van de statuten. En voor houders van D-aandelen
geldt artikel 13.4. van de statuten.
Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van de bevolkingscijfers per 1 januari 2020.

5.

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

5.1.

IGOHC - Toetreding gemeenten Bornem, Duffel en Lier: Kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de toetreding van de gemeente Duffel, Bornem en stad Lier
bij de IGOHC en ondertekent de toetredingsovereenkomst die een addendum vormt aan de
samenwerkingsovereenkomst van 31 mei 2016.

5.2.

Ondersteuning diensten RO en MIL, gemeente Bonheiden –
raamovereenkomst: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de raamovereenkomst houdende de ondersteuning van de dienst
omgeving van de gemeente Puurs-Sint-Amands goed.

6.

ERFGOED

6.1.

Culturele erfgoedcel – Erkenning: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van de erkenning van de erfgoedcel Rivier&Land.

7.

MILIEU EN KLIMAAT

7.1.

Evaluatie Energielening: Kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de evaluatie van de Energielening.

7.2.

Project SUPRA - Speed Up Renovation through Accompaniment:
Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur verleent toestemming aan Leiedal om het contract met de Europese Centrale
bank te ondertekenen en aan de IGEMO-medewerkers om de gesprekken aan te gaan met onze
lokale besturen om in de nodige cofinanciering te voorzien.

8.

SAMENLEVING EN WELZIJN

8.1.

Beleidsgroep Wijk-werken, 11 september 2020 – Verslag: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep Wijk-werken van 11
september 2020.

9.

GIS, ICT EN E-GOVERNEMENT

9.1.

Project ‘Samenaankoop 360° beeldendatabank’ – vergelijkend onderzoek
met Fluvius/VVSG: Kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van het vergelijkend onderzoek tussen het aanbod van IGEMO en
het aanbod van Fluvius.

10.

BASISDIENSTVERLENING

10.1. Regionale mandaatgroep, 2 oktober 2020 – Verslag: Kennisgeving
De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 2 oktober
2020.

11.

AGENDA BESTUURSORGANEN

11.1. Algemene vergadering, 11 december 2020 – agenda: Goedkeuring
De raad van bestuur keurt navolgende agenda van de intergemeentelijke vereniging voor
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor de algemene vergadering van
11 december 2020 goed:
1. Aanduiding stemopnemers
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2021
3. Bespreking van de begroting voor het boekjaar 2021
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2021
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 11 december 2020

12.

RONDVRAAG

-

De vergadering wordt afgesloten om 17.55 uur.
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