RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO
397 S TE VERGADERING – 14 MEI 2021
Aanwezig
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✓
✓
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✓
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✓
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✓

Hilde Van der Poorten (1ste ondervoorzitter)
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✓
✓

Giel Van de Zande (Raadgevend)

✓

Dirk Hoofd (Raadgevend)

✓

Jos Moeyersons (Raadgevend)

✓

Peter De Bruyne (IGEMO)

✓
✓

Leen Seynaeve (IGEMO)
Amy De Roeck (IGEMO)

✓

Inne Peersman (IGEMO)

✓

Mieke Toppets (IGEMO)

✓

Ivan Blauwhoff

In het kader van agendapunt 8. betreft de Wijk-werken neemt Mara Piessens, coördinator WijkWerken, deel aan de vergadering.
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 (396°) D.D. 30 APRIL 2021 –
GOEDKEURING D.D. 13 MEI 2021: KENNISGEVING

De notulen van de raad van bestuur van 30 april 2021 werden ter goedkeuring bezorgd aan de leden
van de raad van bestuur. Er waren geen andere opmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd op
13 mei 2021.

3.

OPVOLGING BESLISSINGEN

-

4.

BESTUUR EN ORGANISATIE

4.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

4.1.1. Akteneming van het ontslag van rechtswege van dhr. S. Aerts wegens
onverenigbaarheid
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van rechtswege van dhr. S. Aerts als lid van de raad
van bestuur.

4.1.2. Akteneming van de aanstelling van dhr. J. Moeyersons als lid van de raad van
bestuur met raadgevende stem
De raad van bestuur neemt er akte van dat dhr. Jos Moeyersons , als lid met raadgevende stem,
vanaf heden deel uitmaakt van de raad van bestuur van IGEMO ingevolge de beslissing van de
algemene vergadering van 22 maart 2019, de aanstelling door de gemeenteraad van de gemeente
Sint-Katelijne-Waver van 11 maart 2019 en het ontslag van rechtswege van dhr. S. Aerts.

4.1.3. Cipal DV, algemene vergadering, 24 juni 2021 – Aanstelling afgevaardigde
IGEMO: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur stelt dhr. Ivan Blauwhoff, voorzitter, aan als afgevaardigde van IGEMO op de
algemene vergadering van CIPAL van 24 juni 2021 en verleent hem het mandaat om in te stemmen
met de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL aan de algemene vergadering.

4.2.

Personele aangelegenheden

4.2.1. Uitbesteding personeelsdienst – Bestek: Gunning
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de aanstelling van SD Worx als externe personeelsdienst en beheerder van
de payroll van IGEMO goed. De dienstverlenging van SD Worx start vanaf 1 juli 2021.

5.

MOBILITEIT

5.1.

Samenwerkingsverband bereikbare regio – Overeenkomst: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

5.2.

Aankoopcentrale duurzame voertuigen - samenwerkingsovereenkomst
streekintercommunales: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Vlinter.

6.

MILIEU EN KLIMAAT

6.1.

Burgemeestersconvenant –samenwerkingsovereenkomst met provincie
Antwerpen: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

7.

SAMENLEVING EN WELZIJN

7.1.

Wijk-werken – jaaroverzicht 2020: Kennisgeving

Mara Piessens, coördinator Wijk-werken, licht het jaaroverzicht 2020 inzake Wijk-werken toe. De
leden van de raad van bestuur nemen kennis van dit jaaroverzicht.

7.2.

Wijk-werken – addendum aan overeenkomsten: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt het addendum aan de overeenkomsten betreft Wijk-werken goed.

8.

BASISDIENSTVERLENING

8.1.

Regionale mandaatgroep, 7 mei 2021 – Verslag: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 7 mei 2021 van de regionale mandaatgroep.

9.

RONDVRAAG
•

Dhr. Jos Moeyersons, lid, heeft bedenkingen bij het belang van het regionaal
doorbraakproject “Meer economie met minder ruimte”. Dhr. Ivan Blauwhoff, voorzitter, en
dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur, geven aan dat regionaal samenwerken rond kmozones zeker nuttig is aangezien de vraag naar kmo-zones steeds toeneemt.

De vergadering wordt afgesloten om 17:25 uur.

De secretaris

De voorzitter

P. De Bruyne

I. Blauwhoff

