
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

391STE VERGADERING –  11 DECEMBER 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 6.1. ‘Aankoopcentrale duurzame voertuigen’ nemen dhr. Pieter Dresselaers, 
deskundige Mobiliteit IGEMO, en dhr. Tijs Veyt, projectmanager Mobiliteit IGEMO, deel aan de 
vergadering. 

 

De vergadering wordt geopend om 16:00 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 (390°) D.D. 27 NOVEMBER 2020 – 
GOEDKEURING D.D. 11 DECEMBER 2020: KENNISGEVING 

De notulen van de raad van bestuur van 27 november 2020 werden ter goedkeuring bezorgd aan de 
leden van de raad van bestuur. Er waren geen andere opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op 
11 december 2020. 

3. OPVOLGING BESLISSINGEN 

- 

4. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

4.1. Lokaal woonbeleid  

4.1.1. Project Wonen langs Dijle en Nete – beroep tegen opname leegstandsregister: 
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.   

4.1.2. Project Wonen langs Dijle en Nete – beroep tegen opname leegstandsregister: 
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.   

4.1.3. Project Wonen langs Dijle en Nete – beroep tegen opname leegstandsregister: 
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 Ragheno (Arsenaal), aanstelling senior ruimtelijke planner: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit akkoord te gaan met de opstart van de onderhandelingen met Plan + 
inzake de uitbesteding van een senior ruimtelijk planner om op korte termijn tot contractvorming te 
kunnen komen. 

6. MOBILITEIT 

6.1. Aankoopcentrale duurzame voertuigen, overname van Fluvius: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur verklaart principieel bereid te zijn tot de overname van de aankoopcentrale 
voor duurzame voertuigen van Fluvius naar de streekintercommunales met als oogpunt hiertoe een 
gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen. Daarnaast betoont de raad van bestuur interesse in het 
opnemen van een leidende rol in deze dienstverlening, onder meer met betrekking tot 
personeelsinzet. 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Vlinter.   

7. MILIEU EN KLIMAAT 

7.1. Intergemeentelijke omgevingshandhavingscel, actieplan 2021: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt het actieplan 2021 van de IGOHC goed. 

7.2. Intergemeentelijke omgevingshandhavingscel, aanwijzing clusterdirecteur 
als mede-ondertekenaar artikel 60 milieuhandhavingsbesluit: 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.   

8. SAMENLEVING EN WELZIJN 

8.1. Project ENSURE – Overeenkomst cluster Neteland: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomsten Ensure tussen IGEMO en de 
gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier en Nijlen goed. 

 



 

 

8.2. Project ENSURE – Bestek Participatietraject: Gunning   

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur gunt de opdracht GUBES2000007 voor het opzetten van een participatietraject 
met wijk-werkers in Berlaar, Heist-Op-Den-Berg, Lier en Nijlen aan de organisatie 
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw. 

9. AGENDA BESTUURSORGANEN  

9.1. Buitengewone algemene vergadering, 23 april 2021 – Agenda: Goedkeuring 

De raad van bestuur keurt navolgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van  23 
april 2021 goed: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Akteneming van de beslissing van de bevoegde raden van de vennoten 
3. Akteneming [indien van toepassing] van de vennoot/vennoten die uittreden uit de 

intergemeentelijke vereniging IGEMO en vermindering van het kapitaal van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO ten gevolge van de uittreding 

4. Vaststelling [indien van toepassing] van de verwezenlijking van de vermindering(en) van het 
kapitaal van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 

5. Wijziging [indien van toepassing] van de artikelen 1 en 10 van de huidige statuten van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO betreffende de deelnemers en het maatschappelijk 
kapitaal  

6. Verlenging van de duur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO conform art. 423 het 
Decreet Lokaal Bestuur  

7. Wijziging van artikel 6 van de huidige statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO  
1. Wijziging van artikel 13 van de huidige statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 
8. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. art. 449 van het Decreet Lokaal 

Bestuur  
9. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
10. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 

vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) van 23 april 
2021 

10. RONDVRAAG 

- 

 

De vergadering wordt afgesloten om 16:35 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff   


