
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

404STE VERGADERING – 12 NOVEMBER 2021 

 Aanwezig Verontschuldigd Volmacht aan 

Ivan Blauwhoff (voorzitter) ✓    

Hilde Van der Poorten (1ste ondervoorzitter) ✓    

Greet Geypen (2de ondervoorzitter) ✓    

Jan Hendrickx (lid)  ✓   

Bart Vanmarcke (lid) ✓    

Eddie Bormans (lid)  ✓   

Ilse Lambrechts (lid) ✓    

Peter De Vooght (lid)  ✓   

Patrick Princen (lid) ✓    

Joris De Pauw (lid)  ✓   

Maaike Bradt (lid) ✓    

Koen Anciaux (lid) ✓    

Lien Du Four (lid) ✓    

Eddy Gorris (lid) ✓    

Giel Van de Zande (Raadgevend) ✓    

Dirk Hoofd (Raadgevend)  ✓   

Jos Moeyersons (Raadgevend) ✓    

Peter De Bruyne (IGEMO) ✓    

Leen Seynaeve (IGEMO) ✓    

Amy De Roeck (IGEMO) ✓    

Mieke Toppets (IGEMO) ✓    

 

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 (403°) D.D. 22 OKTOBER 2021: 
GOEDKEURING 

De notulen van de raad van bestuur van 22 oktober 2021 worden unaniem goedgekeurd.   

3. OPVOLGING BESLISSINGEN  

• Het subsidiedossier GROW werd goedgekeurd.  

• Het OCMW van Duffel en OCMW van Willebroek wensen toe te treden tot IGEMO.   

• Ontslagname van dhr. P. De Vooght, lid van de raad van bestuur namens de gemeente Putte. 
De gemeente Putte dient een nieuwe kandidaat-bestuurder voor te dragen.  

• De algemene vergadering van IGEMO van 10 december zal digitaal (via MS Teams) 
plaatsvinden. 

• De gemeenteraad van Nijlen heeft op 9 november 2021 besloten om (nog) niet terug toe te 
treden tot IGEMO. 

4. BESTUUR EN ORGANISATIE   

4.1. Personele aangelegenheden 

4.1.1. Groepsverzekering - Cash Balance plan VVSG: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur van IGEMO beslist principieel toe te treden tot het OFP Provant. 
De  pensioentoezegging wordt met ingang van 1 januari 2022 volgens het Cash Balance plan VVSG 
uitgevoerd. 

 De concretisering van de pensioentoezegging zal op latere datum en op vraag van het OFP Provant 
worden ingevuld, op basis van de resultaten van de onderhandelingen tussen de werkgevers en 
werknemers op Vlaams niveau in het zogenaamde Comité C. 

De financiële bijdragen van IGEMO op basis van deze toezegging worden toegewezen aan een 
afzonderlijk vermogen binnen het fonds, het zogenaamd ‘Afzonderlijk vermogen VVSG’, waarin alle 
bijdragen van nieuwe toetreders verzameld en beheerd worden.    

IGEMO geniet vrijstelling van de bijdrage in de werkingskosten van het fonds, voor minimum 10 jaar. 



 

 

5. MILIEU EN KLIMAAT 

5.1.  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. 

6. RONDVRAAG 

- Dhr. Jos Moeyersons, raadgevend lid, vraagt naar de stand van zaken betreft de uitbesteding 
externe personeelsdienst.  

 

De vergadering wordt afgesloten om 16:35 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


