
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

408STE VERGADERING – 25 FEBRUARI 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)  ✓   

Jan Fonderie (Raadgevend)  ✓   

Jos Moeyersons (Raadgevend) ✓    

Peter De Bruyne (IGEMO) ✓    

Leen Seynaeve (IGEMO) ✓    

Amy De Roeck (IGEMO) ✓    

 

 

 

 

 



 

 

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 (407°) D.D. 28 JANUARI 2022: 
GOEDKEURING  

De notulen van de raad van bestuur van 28 januari 2022 worden unaniem goedgekeurd.   

3. OPVOLGING BESLISSINGEN 

• Woonproject ‘Grote Heide, Bonheiden’: Het RUP ‘Grote Heide’ werd vernietigd door de Raad 
van State. Op 4 mei 2021 besprak IGEMO met het CBS Bonheiden de mogelijke 
scenario’s/opties. Deze werden vervolgens verder uitgewerkt en nogmaals besproken met 
het CBS op 24 augustus 2021. Het CBS zou vervolgens mbt de voorgestelde scenario’s / 
opties  (in totaal 3) nog een standpunt innemen. Wegens het uitblijven van een standpunt, 
heeft IGEMO begin februari 2022 een schrijven gericht aan het CBS met het verzoek om 
alsnog een standpunt te vernemen. IGEMO wenst immers de ontwikkeling van het 
woonproject terug met volle vaart herop te starten. Vooralsnog heeft IGEMO geen reactie 
ontvangen van de gemeente Bonheiden.  
Dhr. Withaegels meldt dat de dossierbeheerder afwezig is wegens ziekte en dat er een 
antwoord zal bezorgd worden na dit ziekteverlof.  

• De gemeente Willebroek heeft IGEMO aangesteld als ‘ombudsman / vertrouwenspersoon’ 
voor PFOS – verontreiniging site ‘De Nayer’, Willebroek. In eerste instantie zal IGEMO deze 
rol opnemen tijdens de uitvoering van de voorzorgsmaatregelen. De te voorziene 
tijdsbesteding wordt ingeschat op 0,5 VTE (met pieken en dalen). De kostprijs bedraag 95 
euro per uur (referentiejaar 2022). 

• Kernversterking, Duffel: Overeenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad. Project is 
onderwijl opgestart.  

4. BESTUUR EN ORGANISATIE  

4.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

4.1.1. Akteneming van het ontslag van rechtswege van dhr. D. Hoofd wegens 
onverenigbaarheid   

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van rechtswege van dhr. D. Hoofd als lid van de raad 
van bestuur met raadgevend stem. 



 

 

4.1.2. Akteneming van de aanstelling van dhr. J. Fonderie als lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt er akte van dat dhr. Jan Fonderie, als lid met raadgevende stem, vanaf 
heden deel uitmaakt van de raad van bestuur van IGEMO ingevolge de beslissing van de algemene 
vergadering van 22 maart 2019, de aanstelling door de gemeenteraad van de gemeente Bonheiden 
van 27 februari 2019 en het ontslag van rechtswege van dhr. D. Hoofd.    

4.1.3. Algemene vergadering, 10 juni 2022 – Wijziging van de statuten: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur legt de voorgestelde statutenwijziging ter goedkeuring voor aan de 

buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2022. 

4.1.4. Poolstok, algemene vergadering – Aanstelling afgevaardigde en 
plaatsvervanger: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)   

De raad van bestuur stelt dhr. Ivan Blauwhoff, voorzitter, aan als afgevaardigde van IGEMO op de 
algemene vergadering van Poolstok en verleent hem het mandaat om in te stemmen met de 
voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL aan de algemene vergadering.   

De raad van bestuur stelt mevr. Hilde Van der Poorten, ondervoorzitter, aan als plaatsvervanger van 
dhr. Ivan Blauwhoff op de algemene vergadering van Poolstok en verleent haar het mandaat om, bij 
afwezigheid van dhr. Ivan Blauwhoff, in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van 
CIPAL aan de algemene vergadering.   

5. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

5.1. Lokaal woonbeleid  

5.1.1. Project Wonen Langs Dijle en Nete – beroep tegen opname 
verwaarlozingsregister: 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. MILIEU EN KLIMAAT 

6.1. 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. 



 

 

7. PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN 

7.1. Tegelfabriek, Willebroek – afvaardiging mandaatgroep: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur duidt dhr. Danny De Maeyer, waarnemend lid, aan als afgevaardigde voor de 
mandaatgroep Tegelfabriek ter vervanging van dhr. Bart Vanmarcke.  

7.2. Tegelfabriek, Willebroek – Aanstelling ontwerpteam  – bestek oproep tot 
kandidaatstelling: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de selectieleidraad voor het aanstellen van het ontwerpteam goed. 

8. BASISDIENSTVERLENING  

8.1. Regionale mandaatgroep, 4 februari 2022 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 4 februari 
2022. 

9. AGENDA BESTUURSORGANEN  

9.1. Algemene vergadering, 10 juni 2022 – Agenda: Goedkeuring  

De raad van bestuur keurt navolgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 10 
juni 2022 goed: 

1. Aanduiding stemopnemers 

2. Kennisgeving activiteitenverslag 2021  [GVAV2200001] 

3. Goedkeuring jaarrekening 2021  

•             Balans, resultatenrekening en toelichting [GVAV2200002] 

•             Jaarverslag van de raad van bestuur [GVAV2200003] 

•             Verslag van de revisor [GVAV2200004] 

4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor 

5. Benoeming stemgerechtigde bestuurders van de intergemeentelijke vereniging voor 
ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV2200005] 

6. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het 
gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) [GVAV2200006] 

7. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 

8. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 
(IGEMO) van 10 juni 2022 



 

 

10. KENNISGEVINGEN  

10.1. Ondersteuning herberekening kadastraal inkomen, stand van zaken: 
Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de ondersteuning van de 
herberekening van het kadastraal inkomen in de gemeente Sint-Katelijne-Waver.  

11. RONDVRAAG 

- 

 

De vergadering wordt afgesloten om 17:10 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

 

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


