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De vergadering wordt geopend om 16:13 uur door dhr. I. Blauwhoff, voorzitter.

1.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (400°) D.D. 23 JULI 2021 –
GOEDKEURING D.D. 25 AUGUSTUS 2021: KENNISGEVING

De notulen van de raad van bestuur van 25 juni 2021 werden digitaal bezorgd. Er waren geen
opmerkingen. De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de notulen.

2.

OPVOLGING BESLISSINGEN
•

•
•
•
•

•
•

Kmo-zone Winning, Puurs-Sint-Amands
o Opstart van de aannemingswerken op de site
o Op 6/09 starten de werken vaan de N17 (tot 02/11)
o Buurtbewoners zullen brief ontvangen met alle informatie
Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver
o Dossier ‘Vandeneynde’ -> sanering bodem
o Hof van Beroep: Gunstig arrest
Samenaankoop Regenwatertonnen:
o 2e bestelperiode: 1 september - 26 september
o Afhaal- of leverperiode burger. Vanaf 25 oktober
PDPO-project: ‘Hoppin-punten op buurtniveau’ ingediend:
Subsidiedossiers in voorbereiding:
o Groenblauwe dooradering van woonbuurten
o Wooncoach
o Mobiliteitsmakelaar (interreg)
o Woningrenovaties
Wijziging Decreet over het Lokaal bestuur
Extra middelen Energiehuis: Aanwerving Renovatiecoach

3.

BESTUUR EN ORGANISATIE

3.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

3.1.1. Toetredingsnota, gemeente Heist-op-den-Berg: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de toetredingsnota Heist-op-den-Berg en geeft opdracht om
de vraag tot toetreding en de nota te bezorgen aan het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg.

3.1.2. Toetredingsnota, gemeente Nijlen: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de toetredingsnota Nijlen en geeft opdracht om de vraag tot
toetreding en de nota te bezorgen aan het gemeentebestuur van Nijlen.

4.

WOON- EN HUISVESTINGSBELEID

4.1.

Beleid

4.1.1. Beheer van het leegstandsregister, gemeente Bornem – overeenkomst:
Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt de overeenkomst voor ondersteuning aan de gemeente Bornem op vlak
van de inventaris van leegstaande woningen en gebouwen goed.

4.1.2. Beheer van het leegstandsregister, aanstelling controleurs leegstaande en
verwaarloosde woningen en gebouwen: Goedkeuring
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.

5.

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

5.1.

RUP “open ruimte, gemeente Putte – overeenkomst: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur besluit de overeenkomst houdende de opmaak van een RUP “open ruimte” te
Putte goed te keuren.

6.

AGENDA BESTUURSORGANEN

6.1.

Algemene vergadering, 10 december 2021 – agenda: Goedkeuring

De raad van bestuur keurt navolgende agenda van de intergemeentelijke vereniging voor
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor de algemene vergadering van
10 december 2021 goed:
1.

Aanduiding stemopnemers

2.

Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2022

3.

Bespreking van de begroting voor het boekjaar 2022

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

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

6.

Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten 2022

7.

Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur

8.

Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

9.

Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 10 december 2021

6.2.

Vergaderkalender 2022: Goedkeuring

De raad van bestuur keurt onderstaande vergaderkalender 2022 goed:
Optionele RVB

Vaste RVB

AV

[Dag]

[vrijdag]

[vrijdag]

[vrijdag]

[Tijdstip]

[16.00 u]

[16.00 u]

[18.00 u)

Januari

14/01

28/01

Februari

11/02

25/02

Maart

11/03

25/03

April

-

29/04

Mei

13/05

27/05

Juni

10/06

24/06

Juli

08/07

22/07

Augustus

12/08

26/08

September

09/09

23/09

Oktober

14/10

28/10

November

Donderdag 10/11

25/11

December

09/12

23/12

7.

10/06

02/12

RONDVRAAG
•
•
•
•

•

Werkbezoek raad van bestuur van Leiedal op 13 oktober
Staten-Regionaal Rivierenland: 26 maart 2021
Aanwervingen: 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.
Openstaande vacatures:
o Medewerker Projectontwikkeling
o Ruimtelijk procesmanager
o Renovatiecoach
o Administratieve duizendpoot
o Projectmanager Opdrachtencentrale Duurzame Voertuigen
Woondag VVSG
o Stekr = uniek voorbeeld van het eengemaakt woon- en energieloket

•

o Gastdocent: Renovatiecoach Joost Crauwels
Rondgang langsheen onze projecten: 08 oktober 2021

De vergadering wordt afgesloten om 17:15 uur.
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