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Volmacht aan
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1.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (402°) D.D. 24 SEPTEMBER 2021:
GOEDKEURING

De notulen van de raad van bestuur van 24 september 2021 worden unaniem goedgekeurd.

2.

OPVOLGING BESLISSINGEN
•
•
•
•
•

Welzijnskoepel – regiovorming: Het regionaal doorbraakproject “van eiland naar kruispunt,
waar lokale besturen en geestelijke gezondheidszorg elkaar ontmoeten” werd goedgekeurd.
IGEMO ontvangt een subsidie van 25.000 euro.
Voorontwerp Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen. Lokale besturen kunnen tot eind
november advies geven. IGEMO organiseert de 2e week van november een overlegplatform
Ruimte om dat te bespreken.IGEMO bereidt een standpuntnota / advies voor.
Project Ensure: De huidige partnergemeenten hebben hun engagement bevestigd. De cluster
‘Klein Brabant-Vaartland’ wenst ook aan te sluiten bij dit project.
De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg heeft in zitting van 13 oktober 2021 beslist tot
(her)toetreding tot IGEMO.
Opstartfase van SUPRA is een succesverhaal voor IGEMO. Er komen veel vragen binnen van
inwoners van gemeenten die niet meedoen. IGEMO treedt terug in gesprek met de
betrokken gemeenten.

3.

BESTUUR EN ORGANISATIE

3.1.

Bestuurlijke aangelegenheden

3.1.1. Ondernemingsstrategie 2022: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur stemt in met de ondernemingsstrategie voor het werkingsjaar 2022 en legt deze
ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van 10 december 2021.

3.2.

Financiële aangelegenheden

3.2.1. Begroting IGEMO, boekjaar 2022: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur stelt de begroting voor het boekjaar 2022 vast en legt deze ter bespreking en
goedkeuring voor aan de algemene vergadering van 10 december 2021.

3.2.2. Statutaire werkingsbijdrage 2022: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur formuleert betreffende de statutaire werkingsbijdrage 2022 van de deelnemers
met A-aandelen het navolgend voorstel tot verdeelsleutel aan de algemene vergadering:
3.3.

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. En voor houders van D-aandelen
geldt artikel 13.4. van de statuten.
Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van de bevolkingscijfers per 1 januari 2021.

3.3.1. Vaststelling van de vergoeding voor de leden van de raad van bestuur:
Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge een wijziging van het decreet lokaal bestuur de
voorzitter van de raad van bestuur recht heeft om een dubbel presentiegeld te ontvangen, mits hij
niet reeds een dubbel presentiegeld ontvangt in een andere dienstverlenende verenigingen en mits
hij een verklaring op erewoord indient. Gelet op de rol, het engagement en de
verantwoordelijkheden van de voorzitter stelt de raad van bestuur aan de algemene vergadering een
wijziging van haar beslissing dd. 22 maart 2019 houdende vaststelling van de vergoeding voor de
leden van de raad van bestuur, voor.
De raad van bestuur legt deze wijziging ingevolge waarvan aan de voorzitter van de raad van bestuur
een dubbel presentiegeld wordt toegekend, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van
10 december 2021.

4.

BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP

4.1.

Bedrijventerreinmanagement

4.1.1. Groenaanleg Kmo-zone Klein Boom en Dreefvelden, bestek: Gunning
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.

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW

5.1.

Subsidiedossier ‘Groenblauwe dooradering, Duffel’, stand van zaken:
Kennisgeving

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van het subsidiedossier ‘Groenblauwe
dooradering’.

6.

MOBILITEIT

6.1.

Aankoopcentrale duurzame voertuigen - bestek: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur keurt het kaderbestek GUBES2100005 goed voor publicatie.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Vlinter.

7.

MILIEU EN KLIMAAT

7.1.

Project IGOHC, waarnemend toezichthouder milieu: 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.

8.

PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN

8.1.

Projectmanagement, weg Dreefvelden: Goedkeuring

BESLUIT: unaniem)
De raad van bestuur keurt de overeenkomst houdende verlegging secundaire ontsluitingsweg kmozone dreefvelden en aanleg wegenis evenementenhal goed. De timing en het opstalrecht dienen nog
geverifieerd te worden.

8.2.

Tegelfabriek, Willebroek – afvaardiging mandaatgroep: Goedkeuring

BESLUIT: (unaniem)
De raad van bestuur duidt dhr. Ivan Blauwhoff (voorzitter), dhr. Bart Vanmarcke (lid) en dhr. Peter De
Bruyne (algemeen directeur) aan als afgevaardigden voor de mandaatgroep Tegelfabriek.

9.

BASISDIENSTVERLENING

9.1.

Regionale mandaatgroep, 1 oktober 2021 – Verslag: Kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 1 oktober
2021.

10.

RONDVRAAG
•

Mevr. Ilse Lambrechts, lid, vraagt om een policy op te stellen rond digitaal/fysiek vergaderen

De vergadering wordt afgesloten om 17:20 uur.
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