
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

407STE VERGADERING – 28 JANUARI 2022 

 Aanwezig Verontschuldigd Volmacht aan 

Ivan Blauwhoff (voorzitter) ✓    

Hilde Van der Poorten (1ste ondervoorzitter) ✓    

Greet Geypen (2de ondervoorzitter) ✓    

Jan Hendrickx (lid) ✓    

Rudi Withaegels (waarnemend lid) ✓    

Eddie Bormans (lid)  ✓   

Ilse Lambrechts (lid) ✓    

Jeroen De Cuyper (waarnemend lid) ✓    

Gabriella De Francesco (waarnemend lid) ✓    

Joris De Pauw (lid)  ✓   

Danny De Maeyer (waarnemend lid) ✓    

Koen Anciaux (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. Sieg Vermeiren, 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 (406°) D.D. 10 DECEMBER 2021: 
GOEDKEURING 

De notulen van de raad van bestuur van 10 december 2021 worden unaniem goedgekeurd.   

3. OPVOLGING BESLISSINGEN 

- 

4. BESTUUR EN ORGANISATIE  

4.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

4.1.1. Benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur voor de stad Mechelen 
op de algemene vergadering van 10 juni 2022 ingevolge de ontslagname van 
dhr. P. Princen, lid raad van bestuur: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van deze voordracht en legt deze voor aan de algemene 
vergadering van 10 juni 2022. Mevrouw Gabriella De Francesco woont als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de algemene vergadering haar benoemd als definitieve 
vervanger. 

4.1.2. Benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur voor de gemeente 
Willebroek op de algemene vergadering van 10 juni 2022 ingevolge de 
intrekking van het mandaat van mevr. M. Bradt, lid raad van bestuur: 
Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van deze voordracht en legt deze voor aan de algemene 
vergadering van 10 juni 2022. De heer Daniel De Maeyer woont als waarnemer de vergaderingen van 
de raad van bestuur bij tot de algemene vergadering hem benoemd als definitieve vervanger. 



 

 

5. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

5.1. Projectontwikkeling 

5.1.1. Woonproject Grote Heide, stopzetting aanbestedingsprocedure bouwteam: 
Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de beslissing tot stopzetting van de aanbestedingsprocedure voor het 
woonproject Grote Heide te Bonheiden (GUBES1800008) goed. 

6. MOBILITEIT 

6.1. Aankoopcentrale duurzame voertuigen – Bestek : Gunning  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur onderschrijft de selectie van aanbiedingen op het kaderbestek GUBES2100005  - 
SLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST TOT AANKOOP DUURZAME VOERTUIGEN zoals het 
beoordelingsteam in het gunningsverslag voorstelt.  

6.2. Mobiliteitsmanagement / Mobiliteitsmakelaar, stand van zaken: 
Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van het resultaat van de ingediende offerte ‘uitbouw van een 
Mobiliteitscoördinatiecentrum’. IGEMO gaat verder met de uitrol van de Mobiliteitsmakelaar in de 
regio Rivierenland en zal daartoe verder zoeken naar geschikte subsidiekanalen (o.a. Europese 
subsidieprogramma’s). Mobiliteitsmanagement is immers een speerpunt in zowel het regionaal 
mobiliteitsplan, de lokale klimaatplannen als de regionale uitdagingen op het vlak van klimaat & 
energie (REKR).  

7. ERFGOED 

7.1. Oproep projectsubsidies Erfgoedcel Rivier&Land, toekenning projectsubsidie 
aan ’t Grom: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van het advies van de stuurgroep van Erfgoedcel Rivier&Land om 
een projectsubsidie van € 2.000 toe te kennen aan ‘t Grom. Aan Erf en Heem vzw wordt geen 
projectsubsidie toegekend. 



 

 

8. PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN 

8.1. Tegelfabriek, Willebroek – afvaardiging mandaatgroep: Goedkeuring 

De agendapunt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de raad van bestuur. 

9. SAMENLEVING EN WELZIJN 

9.1. Beleidsgroep Welzijn, 19 januari 2022 – Verslag: Kennisgeving 

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep Welzijn van 19 januari 2022.  

10. GIS, ICT EN E-GOVERNEMENT  

10.1. 360° beeldendatabank,  proces verbaal van ingebrekestelling: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

Aan de raad van bestuur wordt geadviseerd kennis te nemen van het proces-verbaal van 
ingebrekestelling t.a.v THV Image-V, uitgestuurd op 6/01/2022.  

11. RONDVRAAG 

- De rondgangen met de bestuurders langsheen onze projecten zijn verplaatst naar 6 en 13 
mei 2022. 

 

De vergadering wordt afgesloten om 17:10 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


