
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

406STE VERGADERING – 10 DECEMBER 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. Tijs Veyt, projectmanager, neemt i.f.v. agendapunt 6.1. deel aan de vergadering.  

 



 

 

De vergadering wordt geopend om 16:05 uur door dhr. I. Blauwhoff, voorzitter. 

1. BESLISSING OM 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 virtueel te vergaderen.  

2. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (405°) D.D. 26 NOVEMBER 2021: 
GOEDKEURING 

De notulen van de raad van bestuur van 26 november 2021 worden unaniem goedgekeurd.   

3. OPVOLGING BESLISSINGEN 

- 

4. BESTUUR EN ORGANISATIE 

4.1. Bestuurlijke aangelegenheden 

4.1.1. Algemene vergadering, Benoeming bestuurders – Genderproblematiek: 
Bespreking 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om agendapunt 7. ‘Benoeming stemgerechtigde bestuurders’ van de 
algemene vergadering van 10 december 2021 te verdagen naar de algemene vergadering van 10 juni 
2022.  

Intussen kunnen de 2 voorgedragen kandidaten deelnemen aan de raad van bestuur van IGEMO als 
waarnemend lid (zonder stemrecht).   

4.2. Personele aangelegenheden 

4.2.1. Aankoop aandelen Poolstok ifv werving en selectie: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de aankoop van 15 aandelen, ter waarde van 371,85 euro 
(kapitaalsinbreng), van Poolstok goed.  

4.2.1. Verhoging eindejaartoelage personeel: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de verhoging van de eindejaartoelage van 2021 goed.  



 

 

5. BEDRIJFSHUISVESTINGSBELEID & ONDERNEMERSCHAP  

5.1. Verkoop / verhuur 

5.1.1. Kmo-zone Winning, Puurs-Sint-Amands, beoordeling kandidaatsdossier: 
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. 

5.2. Ondernemerschap 

5.2.1. Actieplan handelsversterking, Duffel – overeenkomst: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

Aan het raad van bestuur wordt geadviseerd om de ‘Overeenkomst voor de operationalisering van 
het Actieplan Kernwinkelgebied te Duffel’ goed te keuren.  

6. MOBILITEIT 

6.1. De oprichting en de uitbouw van een mobiliteitscoördinatiecentrum voor de 
regio Mechelen, offerte: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de indiening van de offerte op bestek nr. 
OMG_GOP_2021_005 van 6 december 2021. 

7. BASISDIENSTVERLENING  

7.1. Regionale mandaatgroep, 3 december 2021 – Verslag: Kennisgeving 

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 3 december 
2021.  

8. RONDVRAAG 

• Mevr. Lien Du Four, gemeente Nijlen, bedankt de leden van de raad van bestuur van IGEMO 
voor de fijne samenwerking.  
 

De vergadering wordt afgesloten om 17:10 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


