
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

393STE VERGADERING –  29 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)  ✓   

 



 

 

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 (392°) D.D. 15 JANUARI 2021 – 
GOEDKEURING D.D. 29 JANUARI 2021: KENNISGEVING  

De notulen van de raad van bestuur van 15 januari 2021 werden ter goedkeuring bezorgd aan de 
leden van de raad van bestuur. Er waren geen andere opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op 
29 januari 2021. 

3. OPVOLGING BESLISSINGEN  

• BESLUIT: (unaniem)  
IGEMO stuurt een schrijven naar alle OCMW’s uit onze regio om te polsen of er eventueel 
interesse is om toe te treden. De raad van bestuur herneemt dit agendapunt, aan de hand 
van een toegevoegde nota, op een volgende vergadering. 
 

• Samenaankoop Regenwatertonnen: De gemeenten Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, 
Bornem, Lier, Duffel en Lier hebben al beslist om te participeren. 

4. BESTUUR EN ORGANISATIE   

4.1. Financiële aangelegenheden   

4.1.1. Aanstelling bedrijfsrevisor, commissaris IGEMO – Bestek: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering d.d. 23 april 2021 voor om de 
dienstenopdracht  ‘Aanstelling van een bedrijfsrevisor, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, als 
commissaris’ te gunnen aan Callens, Pirenne, Theunissen & Co CVBA, Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 
Antwerpen.  

 



 

 

5. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID  

5.1. Lokaal woonbeleid   

5.1.1. 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.  

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.  

6. PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN 

6.1. Project Tegelfabriek, Willebroek – verdere procedure: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur besluit: 

1. Peter De Bruyne, algemeen directeur, het mandaat te geven om verder te onderhandelen 
met het Vlaamse Gewest over een dading/minnelijke schikking. Een definitieve beslissing 
inzake een verbintenis wordt op een volgende raad van bestuur geagendeerd; 

2. dat een akkoord enkel kan bereikt worden indien het Vlaamse Gewest:  
a. akkoord gaat met de uitvoering van enkel de absoluut noodzakelijke dringende 

instandhoudingswerken, door het studiebureau begroot op 123.379,77 euro  
b. akkoord gaat met het voor eigen rekening nemen van de dagvaardingskosten (à rato 

van 1.440,00 euro)  
c. akkoord gaat met een 50/50-verdeling van de ambtshalve kosten (à rato van 

277.324,68 euro voor elk der partijen)  
 

3. akkoord te gaan tot het afsluiten van een optie tot aankoop van de vermelde eigendommen 
met de vzw Veeweyde.  

7. AGENDA BESTUURSORGANEN 

7.1. Algemene vergadering, 11 juni 2021: Goedkeuring 

De raad van bestuur roept een algemene vergadering samen op 11 juni 2021 om 17u30. 

8. RONDVRAAG 

Dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur, wordt gefeliciteerd n.a.v. zijn 25 jaar in dienst. 

 

De vergadering wordt afgesloten om 17:32 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff   


