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De vergadering wordt geopend om 16:06 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 (394°) D.D. 26 FEBRUARI 2021 –
GOEDKEURING D.D. 16 MAART 2021: KENNISGEVING

De notulen van de raad van bestuur van 26 februari 2021 werden ter goedkeuring bezorgd aan de
leden van de raad van bestuur. Er waren geen andere opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op
16 maart 2021.

3.

OPVOLGING BESLISSINGEN
•

De gemeenten Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte hebben interesse in de ondersteuning
van IGEMO inzake de herberekening van het kadastraal inkomen

4.

BESTUUR EN ORGANISATIE

4.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

4.1.1. Regiovorming – afbakening referentieregio’s: Beslissing Vlaamse Regering
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de afbakening
van referentieregio’s.

4.2.

Organisatiebeheer en -ontwikkeling

4.2.1. Werking subsidie-advies – stand van zaken: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de huidige werking met betrekking tot subsidie-advies.

4.3.

Personele aangelegenheden

4.3.1. Uitbesteding personeelsdienst – Bestek: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt het bestek GUBES2100001 inzake de dienstenopdracht ‘uitvoeren van
activiteiten van een personeelsdienst en het beheren van de payroll’ goed.

5.

BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP

5.1.

Verkoop / verhuur

5.1.1. kmo-zone Klein Boom, Putte – Kandidaatsdossier: 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.

5.2.

Ondersteuning dienst omgeving Sint-Katelijne-Waver – raamovereenkomst:
Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de raamovereenkomst houdende de ondersteuning van de dienst
omgeving van de gemeente Sint Katelijne Waver goed.

6.

MOBILITEIT

6.1.

Opdrachtencentrale duurzame voertuigen, businessplan en
samenwerkingsprincipes: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de samenwerkingsprincipes goed.
De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde verdeelsleutels
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Vlinter.

7.

MILIEU EN KLIMAAT

7.1.

IGOHC, stand van zaken: kennisgeving

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.

Beleidsgroep Welzijn, 17 maart 2021 - verslag: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep Welzijn van 17 maart 2021.

9.

GEDEELDE DIENSTVERLENING

9.1.

Samenaankoop regenwatertonnen, Bestek: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt het bestek GUBES2100002 inzake de samenaankoop regenwatertonnen
goed.

10.

AGENDA BESTUURSORGANEN

10.1. Algemene vergadering, 23 april 2021 - aanpassing agenda: Goedkeuring
De raad van bestuur keurt navolgende agenda voor de algemene vergadering van 23 april 2021 goed:
1. Aanduiding stemopnemers
2. Akteneming [indien van toepassing] van de vennoot/vennoten die uittreden uit de
intergemeentelijke vereniging IGEMO
3. Verlenging van de duur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO conform art. 423 het
Decreet Lokaal Bestuur
4. Wijziging van artikel 6 van de huidige statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO
5. Wijziging van artikel 13 van de huidige statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO
6. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, cfr. art. 449 van het Decreet Lokaal
Bestuur
7. Volmacht aan de raad van bestuur 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

11.

RONDVRAAG

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.

De vergadering wordt afgesloten om 17:56 uur.
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