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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 (398°) D.D. 28 MEI 2021 –
GOEDKEURING

De notulen van de raad van bestuur van 28 mei 2021 worden unaniem goedgekeurd.

3.

OPVOLGING BESLISSINGEN
•
•

Samenaankoop regenwatertonnen: De eerste bestelperiode is ondertussen afgelopen. Er
werden 481 regenwatertonnen besteld en 330 vulautomaten. Er zijn reeds 100
voorinschrijvingen voor de tweede bestelperiode die start in september.
Interreg North Sea Region: Er werden 2 Europese subsidieaanvragen goedgekeurd, namelijk:
o Extension 2Imprezs
o Extension stronghouse

4.

BESTUUR EN ORGANISATIE

4.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

4.1.1. Handtekenbevoegdheid, uitbreiding: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit de uitbreiding van de notariële volmacht goed te keuren zodat volgende
personen de intergemeentelijke vereniging IGEMO kunnen vertegenwoordigen in notariële akten:
•
•
•
•

4.2.

Dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur
Mevr. Amy De Roeck, directieassistente
Dhr. Ken Fransen, vastgoedmanager
Mevr. Nadine Labio, vastgoedmanager

Organisatiebeheer en -ontwikkeling

4.2.1. Verwerkingsovereenkomsten in het kader van de GDPR: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de verwerkingsovereenkomsten met de gemeenten en steden uit regio
Rivierenland goed.

4.3.

Personele aangelegenheden

4.3.1. Uitbesteding personeelsdienst – intrekken gunningsbeslissing bestek:
Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit om de gunningsbeslissing van 14 mei 2021 in te trekken en de mogelijke
wettigheidsbezwaren en verdere voortgang van de procedure juridisch en inhoudelijk te laten
onderzoeken om te komen tot een nieuwe beslissing aangaande de voorliggende opdracht.

5.

MILIEU EN KLIMAAT

5.1.

Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) – ondertekening IGEMO als
ondersteuner: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit de ondertekening van IGEMO als ondersteuner van het Lokaal Energieen Klimaatpact goed te keuren.
De raad van bestuur neemt kennis van de mogelijkheid voor gemeenten om het Lokaal Energie- en
Klimaatpact te ondertekenen uiterlijk voor 29/10/21 en zo aanspraak te maken op aanzienlijke extra
middelen voor hun lokaal klimaatbeleid.

5.2.

Lokaal Klimaatpact (burgemeestersconvenant), verlenging IGEMO als
territoriaal coördinator: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit de verlenging van het engagement van IGEMO als territoriaal
coördinator voor het Burgemeestersconvenant, ambitie 2050 goed te keuren.
De raad van bestuur neemt kennis van de mogelijkheid voor gemeenten om dit engagement
eveneens te verlengen en van de intentie van IGEMO om de gemeenten in het arrondissement
Mechelen hierover te informeren en zo mogelijk een gezamenlijke ondertekening te organiseren.

6.

PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN

6.1.

Tegelfabriek, Willebroek - Minnelijke schikking / dading met Vlaamse gewest
+ lichten optie tot aankoop: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
Op basis van de aanhoorde toelichting keurt de raad van bestuur de krachtlijnen van het ontwerp
van dading goed, weliswaar met dien verstande dat aan de directie het mandaat wordt verleend om
het ontwerp van dading nog eens grondig juridisch te screenen. Voor de definitieve en integrale
goedkeuring van de dading wordt voorzien in een extra zitting van de raad van bestuur op vrijdag 23
juli 2021.
Gelet op het feit dat - noch door het Vlaamse gewest in hoofde van de Vlaamse regering noch door
de raad van bestuur van IGEMO - de dading definitief goedgekeurd is, geniet het de voorkeur van de

raad van bestuur om de optie tot aankoop van de Tegelfabriek e.a. nog niet te lichten. De raad van
bestuur mandateert de directie om met de zaakgelastigde van de vzw Veeweyde een verlenging van
de optietermijn tot 1 augustus 2021 overeen te komen. Desgevallend kan ook tot het lichten van de
optie definitief beslist worden door de extra raad van bestuur op 23 juli 2021. Indien geen verlenging
van de optietermijn kan bekomen worden, verleent de raad van bestuur aan de directie het mandaat
om de optie te lichten.

7.

BASISDIENSTVERLENING

7.1.

Regionale mandaatgroep, 4 juni 2021 – Verslag: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 4 juni 2021.

8.

RONDVRAAG
•

Mevr. Lien Du Four, lid, vraag om een kader te scheppen over de manier van vergaderen
(fysiek / digitaal) voor alle vergaderingen die IGEMO organiseert.

De vergadering wordt afgesloten om 17:48 uur.
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De voorzitter
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I. Blauwhoff

