
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

405STE VERGADERING – 26 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) ✓    

 

Dhr. Frédéric Rasier, projectmanager IGEMO, neemt deel aan de vergadering van de raad van 
bestuur in functie van agendapunt 6.1. betreft de Kwaliteitskamer.  



 

 

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 (404°) D.D. 12 NOVEMBER 2021: 
GOEDKEURING 

De notulen van de raad van bestuur van 12 november 2021 worden unaniem goedgekeurd.   

3. OPVOLGING BESLISSINGEN 

- IGEMO ontving de gemeenteraadbeslissing, dd. 9 november 2021, van de gemeenteraad van 
de gemeente Nijlen inzake de niet-(her)toetreding tot IGEMO.  

- IGEMO ontving van een vraag tot toetreding van de OCMW-raden van Duffel, Willebroek, 
Bornem en Puurs-Sint-Amands. Deze raadsbesluiten worden, ter goedkeuring, voorgelegd 
aan de algemene vergadering van 10 december 2021. 

4. BESTUUR EN ORGANISATIE  

4.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

4.1.1. Benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur voor de gemeente 
Putte op de algemene vergadering van 10 december 2021 ingevolge de 
ontslagname van dhr. P. De Vooght, lid raad van bestuur: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van dhr. Peter De Vooght, als lid van de raad van 
bestuur en van de voordracht van dhr. Jeroen De Cuyper als nieuwe kandidaat-bestuurder en legt dit 
ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.  

4.1.2. Benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur voor de gemeente 
Bonheiden op de algemene vergadering van 10 december 2021 ingevolge de 
ontslagname van dhr. B. Vanmarcke, lid raad van bestuur: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van dhr. Bart Vanmarcke, als lid van de raad van 
bestuur en van de voordracht van dhr. Rudi Withaegels als nieuwe kandidaat-bestuurder en legt dit 
ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.  

 



 

 

4.1.3. CIPAL - Algemene Vergadering, 16 december 2021 – Aanduiding afgevaardigde 
+ vaststelling mandaat: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur stelt dhr. Ivan Blauwhoff, voorzitter, aan als afgevaardigde van IGEMO op de 
algemene vergadering van CIPAL van 16 december 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. Continuïteit sociaal secretariaat en personeelsdienst - Procedure van 
hoogdringendheid: Kennisgeving  

De raad van bestuur neem kennis van de continuïteit van het sociaal secretariaat en de 
personeelsdienst voor het jaar 2022. 

5. BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP  

5.1. Verkoop / verhuur 

5.1.1. Kmo-zone Klein Boom, Putte, kandidaatsdossiers: Goedkeuring 

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. 

6. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

6.1. Kwaliteitskamer, stand van zaken + verlenging expertenpool: 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. 

6.2. Voorontwerp Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen – Analyse en advies 
IGEMO: Kennisgeving  

De provincie Antwerpen heeft een voorontwerp van een provinciaal beleidsplan Ruimte opgemaakt. 
De provincie heeft dit voorontwerp bezorgd aan de gemeenten en steden om hun advies te 
formuleren. Aangezien IGEMO de gemeenten en steden graag ondersteunt in de opmaak van hun 
advies, heeft IGEMO een advies geformuleerd en bezorgd aan deze lokale besturen. De raad van 
bestuur neemt kennis van de analyse van het voorontwerp van het provinciaal beleidsplan Ruimte en 
het advies dat IGEMO bezorgde aan de gemeenten en steden uit regio Rivierenland.  



 

 

7. SAMENLEVING EN WELZIJN 

7.1. Beleidsgroep Welzijn, 17 november 2021 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 17 november 2021 van de beleidsgroep 
Welzijn.  

8. BASISDIENSTVERLENING  

8.1. Regionale mandaatgroep, 29 oktober 2021 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van 29 oktober 2021 van de regionale 
mandaatgroep.  

9. RONDVRAAG 

- Mevr. Lien Du Four, lid, vraagt naar de stand van zaken betreft het terug te storten bedrag 
van het vroegere PWA. 

- De nieuwjaarsreceptie 2022 wordt, ingevolge Corona, afgelast.  

 

De vergadering wordt afgesloten om 17:20 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


