
 

 

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING 

23 APRIL 2021 

Gemeente Stemmen Vertegenwoordig door Aanwezig 

Berlaar 2.403 
Stefaan Lambrechts AANWEZIG 

Thomas Wellens VERONTSCHULDIGD 

Bonheiden 
1.643 Rudi Withaegels  

1.643 Daan Versonnen AANWEZIG 

Bornem 4.543 
Roel Van Eetvelt  

Saadet Gülhan AANWEZIG 

Duffel 3.627 
Rita Bellens AANWEZIG 

Luc Van Houtven AANWEZIG 

Heist-op-den-Berg 1.280 
Luc Vleugels AANWEZIG 

Kelly Van Tendeloo VERONTSCHULDIGD 

Lier 7.534 
Sabine Leyzen AANWEZIG 

Yahya Degirmenci AANWEZIG 

Mechelen 17.723 

Elisabet Okmen AANWEZIG 

Mats Walschaers  

Tine Van Den Brande  

Maxine Willemsen VERONTSCHULDIGD 

Nijlen 688 
Paul Verbeeck AANWEZIG 

Bert Celis  

Puurs-Sint-Amands 
2.696 Els Goedgezelschap AANWEZIG 

2.696 Bart De Schutter  

Putte 3.553 
Inge De Bie AANWEZIG 

Rina Van Looy VERONTSCHULDIGD 

Sint-Katelijne-Waver 4.433 
Jan Broes AANWEZIG 

Sarah De Keyser VERONTSCHULDIGD 

Willebroek 5.218 
Jeroen De Jonghe AANWEZIG 

Daniel De Maeyer VERONTSCHULDIGD 

IVAREM 20.243 Jos Hellemans AANWEZIG 

 



 

 

De leden van de algemene vergadering besluiten om uitzonderlijk digitaal te vergaderen ingevolge 
het virus Covid-19. Gelet op artikel 432, vierde lid van het Decreet Lokaal bestuur zijn de zittingen 
van de algemene vergadering openbaar. Om aan deze voorwaarde te voldoen wordt deze 
vergadering gelivestreamd (live te bekijken via YouTube en www.igemo.be). 

De vergadering wordt geopend om 18.05 uur onder het voorzitterschap van de voorzitter van de 
raad van bestuur, dhr. Ivan Blauwhoff.  

1. AANDUIDING STEMOPNEMERS  

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten duidt de voorzitter twee stemopnemers aan voor de 
algemene vergadering van heden:  

 

Stemopnemer 1: Jos Hellemans  

 

Stemopnemer 2: Rita Bellens 

 

VASTSTELLING VAN DE NOODZAKELIJKE MEERDERHEID  

Vastgesteld wordt dat de gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen zowel globaal als 
in de groep der gemeentelijke deelnemers vertegenwoordigd is. 

De algemene vergadering kan derhalve geldig beslissen over de punten van de agenda.  

Vastgesteld wordt dat de drievierde meerderheid van de statutair bepaalde stemmen zowel globaal 
als in de groep der gemeentelijke deelnemers vertegenwoordigd is. 

De algemene vergadering kan derhalve geldig beslissen over de punten van de statutenwijziging en 
de verlenging van de dienstverlenende vereniging IGEMO.  

 

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN  

De door de raad van bestuur definitief vastgestelde agenda met de bijhorende documenten van de 
algemene vergadering zijn op 21 januari 2021 met een aangetekend schrijven bezorgd aan alle 
deelnemers van IGEMO. De in artikel 6 van de statuten vermelde termijn van 90 dagen werd alzo 
gerespecteerd. 

Het door de raad van bestuur definitief vastgestelde ontwerp van statutenwijziging werd op 21 
januari 2021 met een aangetekend schrijven bezorgd aan alle deelnemers van IGEMO. De in artikel 
41 van de statuten vermelde termijn van 90 dagen werd alzo gerespecteerd. 

 

VASTSTELLING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING  

Op 11 december 2020 werd de agenda van de algemene vergadering door de raad van bestuur 
vastgelegd. Na vaststelling van deze agenda werd geconcludeerd dat een deelnemer die niet wenst 
te verlengen, pas ophoudt deel uit te maken van IGEMO op 31 december 2021 (en dus niet op 23 
april 2021). Deze deelnemer blijft desgevallend volwaardig aandeelhouder tot het einde van het jaar. 

http://www.igemo.be/


 

 

Vanuit die optiek is het in voorkomend geval voorbarig deze aandeelhouder reeds te schrappen en 
een kapitaalsvermindering door te voeren.  

Bijgevolg heeft de raad van bestuur op 26 maart 2021 beslist om volgende agendapunten van de 
algemene vergadering van 23 april 2021 te schrappen: 

2. … en vermindering van het kapitaal van de intergemeentelijke vereniging IGEMO ten 
gevolge van de uittreding  
3. Vaststelling [indien van toepassing] van de verwezenlijking van de vermindering(en) 
van het kapitaal van de intergemeentelijke vereniging IGEMO  
4. Wijziging [indien van toepassing] van de artikelen 1, 7 en 10 van de huidige statuten 
van de intergemeentelijke vereniging IGEMO betreffende de deelnemers en het 
maatschappelijk kapitaal.  
 

De (gedeeltelijke) schrapping van deze agendapunten doet geen afbreuk aan de bespreking van de 
agenda, de instemming met het voorstel tot statutenwijziging en de vaststelling van het mandaat van 
hun vertegenwoordiger(s) door de respectieve raden.  

2. AKTENEMING VAN DE VENNOTEN DIE UITTREDEN UIT DE 
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO   

BESLUIT: (unaniem)  

De algemene vergadering neemt akte van de uittreding van de gemeenten Heist-op-den-Berg en 
Nijlen – beiden houder van D-aandelen (in functie van regionale samenwerking) – uit de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO. Beide deelnemers houden op 31 december 2021 op deel uit te 
maken van de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

3. VERLENGING VAN DE DUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING 
IGEMO CONFORM ART. 423 HET DECREET LOKAAL BESTUUR   

BESLUIT: (unaniem)  

De algemene vergadering besluit tot de verlenging van de intergemeentelijke vereniging IGEMO met 
een duurtijd van 18 jaar, d.i. tot 23 april 2039. 

4. WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE HUIDIGE STATUTEN VAN DE 
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO   

BESLUIT:  

De algemene vergadering keurt ingevolge de verlenging van IGEMO de voorgestelde wijziging aan 
artikel 6 van de statuten m.b.t. de duur van IGEMO goed. 

5. WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE HUIDIGE STATUTEN VAN DE 
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO  

BESLUIT:  

De algemene vergadering besluit om de voorgestelde wijziging aan artikel 13.3. van de statuten 
inzake de algemene werkingskosten van de houders van C-aandelen goed te keuren. 



 

 

6. AANSTELLING VAN EEN BEDRIJFSREVISOR ALS COMMISSARIS, CFR. ART. 449 
VAN HET DECREET LOKAAL BESTUUR   

BESLUIT: (unaniem)  

De algemene vergadering gunt de dienstenopdracht ‘aanstelling van een bedrijfsrevisor, lid van het 
Instituut der Bedrijfsrevisoren, als commissaris’ aan Callens, Pirenne, Theunissen & co CVBA, Jan Van 
Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen tegen een forfaitair vastgestelde prijs van 6.988 euro (incl. btw) 
per boekjaar.  

7. VOLMACHT AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE 
GENOMEN BESLISSINGEN  

De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de raad van bestuur van IGEMO tot 
uitvoering van de genomen beslissingen. 

8. 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  

Na lezing van de notulen door de secretaris, beslist de algemene vergadering tot goedkeuring van de 
notulen van de algemene vergadering van IGEMO d.d. 23 april 2021. 

 

De voorzitter sluit de vergadering af om 18.35 uur.  

 

 

 

 

Peter De Bruyne      I. Blauwhoff    

Secretaris       Voorzitter 

 

 

 

 

 


