NOTULEN ALGEMENE VERGADERING
10 DECEMBER 2021
Gemeente

Stemmen

Berlaar

2.403

Bonheiden

Vertegenwoordig door
Stefaan Lambrechts

Aanwezig
AANWEZIG

Thomas Wellens

VERONTSCHULDIGD

1.643

Rudi Withaegels

AANWEZIG

1.643

Daan Versonnen

Bornem

4.543

Duffel

3.627

Heist-op-den-Berg

1.280

Lier

7.534

Roel Van Eetvelt

AANWEZIG

Saadet Gülhan

AANWEZIG

Rita Bellens

AANWEZIG

Paul Wuyts
Luc Vleugels

AANWEZIG

Kelly Van Tendeloo
Yahya Degirmenci

AANWEZIG

Tasdemir Tekin
Elisabet Okmen

Mechelen

17.723

Mats Walschaers
Tine Van Den Brande
Maxine Willemsen

Nijlen

Puurs-Sint-Amands

688

Paul Verbeeck

Els Goedgezelschap

2.696

Bart De Schutter

3.553

Sint-Katelijne-Waver

4.433

Willebroek

5.218

IVAREM

20.243

AANWEZIG

Bert Celis

2.696

Putte

VERONTSCHULDIGD

Inge De Bie

AANWEZIG

AANWEZIG

Rina Van Looy
Jan Broes

AANWEZIG

Sarah De Keyser
Jeroen De Jonghe

AANWEZIG

Daniel De Maeyer
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 17.35 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: Rita Bellens

Stemopnemer 2: Jos Hellemans

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.

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 27 oktober 2021 met een aangetekend schrijven bezorgd aan alle
deelnemers van IGEMO. De in artikel 38.1., 3de lid van de statuten vermelde termijn van 30 dagen
werd alzo gerespecteerd.

2.

BESPREKING VAN DE ONDERNEMINGSSTRATEGIE VOOR 2022

BESLUIT: (unaniem)
De algemene vergadering van 10 december 2021 keurt de ondernemingsstrategie voor het
werkingsjaar 2022 goed.

3.

BESPREKING VAN DE BEGROTING VOOR HET BOEKJAAR 2022

BESLUIT: (unaniem)
De algemene vergadering van 10 december 2021 keurt de begroting voor het boekjaar 2022 goed.

4.

UITTREDING VAN DE VENNOOT/VENNOTEN UIT DE INTERGEMEENTELIJKE
VERENIGING IGEMO EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO TEN GEVOLGE VAN DE
UITTREDING

BESLUIT: (unaniem)
De algemene vergadering van 10 december 2021 neemt kennis van de uittreding van de gemeenten
Heist-op-den-Berg en Nijlen met ingang vanaf 1 januari 2022, in toepassing van artikel 423 van het
decreet over het lokaal bestuur;
De algemene vergadering beslist tot de schrapping van 1.968 D-aandelen, zijnde 1.280 D-aandelen
van de gemeente Heist-op-den-Berg en 688 D-aandelen van de gemeente Nijlen;
De algemene vergadering beslist tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal met 19.680
euro.

5.

TOETREDING VAN DE VENNOOT/VENNOTEN IN DE INTERGEMEENTELIJKE
VERENIGING IGEMO EN VERMEERDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO TEN GEVOLGE VAN DE
INTREDING

BESLUIT: (unaniem)
De algemene vergadering van 10 december 2021 van IGEMO aanvaardt de toetreding van de
gemeente Heist-op-den-Berg als D-aandeelhouder en beslist,:
•

overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur d.d. 27 augustus 2021, tot de
uitgifte van 1.280 D-aandelen met een nominale waarde van 10,00 euro. De inbreng in
het maatschappelijk kapitaal bedraagt 12.800,00 euro waarvan 100% wordt volstort;

•

ingevolge deze toetreding, tot een vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal met
12.800,00 euro.

De algemene vergadering van 10 december 2021 van IGEMO aanvaardt de toetreding van het
OCMW Bornem als F-aandeelhouder en beslist,:
•

overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur d.d. 26 februari 2021, tot de
uitgifte van 21 F-aandelen met een nominale waarde van 10,00 euro. De inbreng in het
maatschappelijk kapitaal bedraagt 210,00 euro waarvan 75% wordt volstort;

•

ingevolge deze toetreding, tot een vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal met
210,00 euro.

De algemene vergadering van 10 december 2021 van IGEMO aanvaardt de toetreding van het
OCMW Duffel als F-aandeelhouder en beslist,:
•

overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur d.d. 26 februari 2021, tot de
uitgifte van 18 F-aandelen met een nominale waarde van 10,00 euro. De inbreng in het
maatschappelijk kapitaal bedraagt 180,00 euro waarvan 75% wordt volstort;

•

ingevolge deze toetreding, tot een vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal met
180,00 euro.

De algemene vergadering van 10 december 2021 van IGEMO aanvaardt de toetreding van het
OCMW Puurs-Sint-Amands als F-aandeelhouder en beslist,:
•

overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur d.d. 26 februari 2021, tot de
uitgifte van 26 F-aandelen met een nominale waarde van 10,00 euro. De inbreng in het
maatschappelijk kapitaal bedraagt 260,00 euro waarvan 75% wordt volstort;

•

ingevolge deze toetreding, tot een vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal met
260,00 euro.

De algemene vergadering van 10 december 2021 van IGEMO aanvaardt de toetreding van het
OCMW Willebroek als F-aandeelhouder en beslist,:

6.

•

overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur d.d. 26 februari 2021, tot de
uitgifte van 27 F-aandelen met een nominale waarde van 10,00 euro. De inbreng in het
maatschappelijk kapitaal bedraagt 270,00 euro waarvan 75% wordt volstort;

•

ingevolge deze toetreding, tot een vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal met
270,00 euro.

VASTSTELLING VAN DE STATUTAIRE BIJDRAGE ALGEMENE
WERKINGSKOSTEN 2022

BESLUIT: (unaniem)
De algemene vergadering keurt de statutaire werkingsbijdrage 2022 van de deelnemers met Aaandelen het navolgend voorstel tot verdeelsleutel aan de algemene vergadering:
6.1.

Bedrag in euro per inwoner

-

voor 1 tot en met 15 000 inwoners:

1,20 euro per inwoner

-

voor 15 001 tot en met 30 000 inwoners:

0,95 euro per inwoner

-

voor meer dan 30 000 inwoners:

0,70 euro per inwoner

Voor houders van C-aandelen geldt artikel 13.3. van de statuten. Voor houders van D-aandelen geldt
artikel 13.4. van de statuten. Voor houders van F-aandelen geldt artikel 13.6. van de statuten.
Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van de bevolkingscijfers per 1 januari 2021.
7.

BENOEMING STEMGERECHTIGDE BESTUURDERS VAN DE
INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR ONTWIKKELING VAN HET GEWEST
MECHELEN EN OMGEVING (IGEMO)

De raad van bestuur heeft in zitting van 10 december 2021 beslist om dit agendapunt te verdagen
naar de algemene vergadering van 10 juni 2022.

8.

VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN
BESTUUR

BESLUIT: (unaniem)
De algemene vergadering keurt de voorgestelde wijziging van de raad van bestuur van 22 oktober
2021 goed en kent de voorzitter van de raad van bestuur vanaf 14 augustus 2021 per vergadering
van de raad van bestuur een dubbel presentiegeld toe.

9.

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.

10.

GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
10 DECEMBER 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. 10 december 2021.
De voorzitter sluit de vergadering af om 18.30 uur.

Peter De Bruyne

I. Blauwhoff

Secretaris

Voorzitter

