
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

392STE VERGADERING –  15 JANUARI 2021 

 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. ‘Visienota Mobiliteit’ nemen dhr. Pieter Dresselaers, deskundige Mobiliteit 
IGEMO, en dhr. Tijs Veyt, projectmanager Mobiliteit IGEMO, deel aan de vergadering. 

 

De vergadering wordt geopend om 16:05 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 (391°) D.D. 11 DECEMBER 2020 – 
GOEDKEURING D.D. 25 DECEMBER  2020: KENNISGEVING  

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

3. OPVOLGING BESLISSINGEN  

• Aankoopcentrale duurzame voertuigen: De raad van bestuur van 11 december 2020 besloot 
om bereid te zijn om te participeren en te fungeren als trekker van deze aankoopcentrale. 
Verdere besprekingen inzake de organisatie van deze aankoopcentrale zijn lopende. De 
afvalintercommunales besloten alvast om zich, via hun koepelvereniging Interafval, aan te 
sluiten.  

4. BESTUUR EN ORGANISATIE   

4.1. Bestuurlijke aangelegenheden   

4.1.1. Verlenging IGEMO, Motiveringsnota: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van de nota inzake de verlenging van de intergemeentelijke 

vereniging IGEMO en keurt het daarbij horend voorstel tot statutenwijziging goed. De goedkeuring 

van de verlenging van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, (indien van toepassing) de 

kennisname van de uittreding van venno(o)t(en en de goedkeuring van de wijziging der statuten van 

de intergemeentelijke vereniging IGEMO worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 23 

april 2021. 



 

 

5. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID  

5.1. Lokaal woonbeleid   

5.1.1. Project Wonen in Klein-Brabant en 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.   

5.1.2. 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.   

5.1.3. 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.   

5.1.4. 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.   

5.1.5. 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.   

5.1.6. 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.   

5.1.7. 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.   



 

 

5.1.8. 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.   

5.1.9. 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.   

5.1.10. 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.   

5.1.11. 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.   

5.1.12. 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.   

5.1.13. 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.   

5.1.14. 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.   

5.1.15. 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.   



 

 

5.1.16. 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.   

5.1.17. 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.   

5.1.18. 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.   

5.1.19. 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.   

6. MOBILITEIT  

6.1. Strategische visienota cluster Mobiliteit: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van de strategische visienota cluster Mobiliteit. 

7. RONDVRAAG  

- 

 

De vergadering wordt afgesloten om 17:35 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff   


