
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

390STE VERGADERING –  27 NOVEMBER 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) 
✓    

Leen Seynaeve (IGEMO) ✓    

Amy De Roeck (IGEMO) ✓    

Inne Peersman (IGEMO) ✓    

Mieke Toppets (IGEMO) ✓    

 



 

 

Voor agendapunt 7.1. ‘Klimaattafels’ neemt dhr. Pieter Dresselaers, deskundige Mobiliteit IGEMO, 
deel aan de vergadering. 

Voor agendapunt 10.1. ‘Tegelfabriek’ neemt mevr. Jasmine Cryns, projectontwikkelaar IGEMO, deel 
aan de vergadering  

 

De vergadering wordt geopend om 16:08 uur door dhr. I. Blauwhoff, voorzitter. 

1. BESLISSING OM UITZONDERLIJK DIGITAAL TE VERGADERING 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 (389°) D.D. 23 OKTOBER 2020 – 
GOEDKEURING D.D. 25 NOVEMBER 2020: KENNISGEVING 

De notulen van de raad van bestuur van 23 oktober 2020 werden ter goedkeuring bezorgd aan de 
leden van de raad van bestuur. Mevr. Maaike Bradt werd verontschuldigd. Er waren geen andere 
opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op 25 november 2020. 

3. OPVOLGING BESLISSINGEN 

• Project SUPRA: Europa heeft het project goedgekeurd. De 3 partijen zullen de overeenkomst 
tekenen zodat begin 2021 hiermee kan gestart worden. 

• Raamovereenkomst samenaankoop 360°-graden beelden-databank: De gemeente Sint-
Katelijne-Waver, Putte en Sint-Amands zullen alvast gebruik maken van deze  
raamovereenkomst. 

• Nieuw projectvoorstel ‘Samenaankoop regenwatertonnen’ wordt volgende week aan de 
gemeenten bezorgd.  
Dhr. Patrick Princen, lid, stelt voor om voor dit project contact op te nemen met Klimaan.  

4. BESTUUR EN ORGANISATIE  

4.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

4.1.1. CIPAL - Algemene Vergadering, 10 december 2020 – Aanduiding afgevaardigde 
+ vaststelling mandaat: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur stelt dhr. Ivan Blauwhoff, voorzitter, aan als afgevaardigde van IGEMO op de 
algemene vergadering van CIPAL van 10 december 2020 en verleent hem het mandaat om in te 
stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL aan de algemene vergadering.  



 

 

4.2. Financiële aangelegenheden  

4.2.1. Aanstelling bedrijfsrevisor / Commissaris – Bestek: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur keurt het bestek inzake de aanstelling van een revisor voor de boekjaren 2018, 
2019 en 2020 toe.  

4.3. Organisatiebeheer en -ontwikkeling 

4.3.1. SDG-traject - Voka Charter Duurzaam Ondernemen: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van het SDG-traject die IGEMO bewandelt.  

4.4. Personele aangelegenheden 

4.4.1. Functiehuis – interne trajecten: Kennisgeving   

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van het veranderingstrajecten binnen IGEMO inzake de 
organisatieontwikkeling. 

5. BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP  

5.1. Verkoop / verhuur 

5.1.1. Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver, kandidaatsdossiers: 
Goedkeuring  

Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt.  

6. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

6.1. Project IGOHC – Nieuw handhavingsprogramma: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur keurt het nieuw handhavingsprogramma, bestaande uit het 
Omgevingshandhavingsplan en het samenwerkingsprotocol van de intergemeentelijke 
omgevingshandhavingscel goed. 



 

 

6.2. Ondersteuning intergemeentelijke omgevingsdienst Bonheiden - Addendum 
aan raamcontract: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt het addendum aan de raamovereenkomst houdende de ondersteuning 
van de dienst omgeving van de gemeente Bonheiden goed.  

7. MOBILITEIT 

7.1. Klimaattafels – Toelichting voorstel IGEMO: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van het ingediende project ‘Deelweg’. 

8. ERFGOED 

8.1. Cultureel erfgoedconvenant: Goedkeuring   

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt het erfgoedconvenant Rivier&Land goed.  

9. MILIEU EN KLIMAAT 

9.1. Burgemeestersconvenant – samenwerking met provincie Antwerpen: 
Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en 
IGEMO betreffende het opstellen, uitwerken en opvolgen van een Sustainable Energy and Climate 
Action Plan (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) voor gemeenten, als uitvoering van hun rol 
als territoriale coördinatoren van het Burgemeestersconvenant 2030’ goed.  

10. PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN 

10.1. Tegelfabriek, Willebroek: Goedkeuring   

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur geeft goedkeuring aan de IGEMO-medewerkers om de gesprekken betreffende 
het O&O-project ‘Tegelfabriek met de gemeente Willebroek op te starten.   



 

 

11. SAMENLEVING EN WELZIJN 

11.1. Beleidsgroep Wijk-werken, 13 november 2020 – Verslag: Kennisgeving 

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep Wijk-werken van 13 
november 2020.  

11.2. ENSURE – Samenwerkingsovereenkomst Mechelen  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst Ensure tussen IGEMO en de stad 
Mechelen goed. 

11.3. ENSURE – overheidsopdracht Neteland: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt het bestek GUBES2000007 ‘Participatietraject Ensure’ goed en geeft 
opdracht tot publicatie van dit bestek.  

12. WELZIJN EN VEILIGHEID OP HET WERK 

12.1. Beheerscomité Preventie en Bescherming, 4 november 2020 – Verslag: 
Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het beheerscomité Preventie en Bescherming 
van 4 november 2020.  

12.2. Beleidsgroep Welzijn, 18 november 2020 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep Welzijn van 18 november 
2020.  

13. BASISDIENSTVERLENING  

13.1. Regionale mandaatgroep, 13 november 2020 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 13 november 
2020.  

14. RONDVRAAG 

De optionele raden van bestuur van 11 december 2020 en van 15 januari 2020 worden niet 
geannuleerd. 

 

 



 

 

De vergadering wordt afgesloten om 18:20 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff   


