
 

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

409STE VERGADERING – 25 MAART 2022 

 Aanwezig Verontschuldigd Volmacht aan 

Ivan Blauwhoff (voorzitter)  ✓   

Hilde Van der Poorten (1ste ondervoorzitter)  ✓   

Greet Geypen (2de ondervoorzitter) ✓    

Jan Hendrickx (lid)  ✓  Greet Geypen 

Rudi Withaegels (waarnemend lid) ✓    

Eddie Bormans (lid) ✓    

Ilse Lambrechts (lid)  ✓  Eddie Bormans 

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 mevr. G. Geypen, tweede ondervoorzitter. 

1. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (408°) D.D. 25 FEBRUARI 2022: 
GOEDKEURING 

De notulen van de raad van bestuur van 25 februari 2022 worden unaniem goedgekeurd.   

2. OPVOLGING BESLISSINGEN 

• Kmo-zone De winning, Puurs-Sint-Amands:  
o Aanleg van de wegenis / infrastructuur quasi volledig afgerond (nog groen-

aanplanting). De verloopsprocedure werd opgestart. De eerste intentieverklaringen 
werden ondertekend. 

o Aanslagbiljetten voor planbatenheffing à rato van > 600.000 euro. IGEMO heeft een 
bezwaarschrift ingediend. Motivatie: IGEMO is niet belastingplichting. Daarnaast 
geen herbestemming ingevolge RUP GR 8 juni 2020, maar wel RUP GR 4 november 
2010.  

o Vraag: nooddorp 

3. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

3.1. Lokaal woonbeleid  

3.1.1. 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. 

4. MOBILITEIT 

4.1. Autodelen dienstverplaatsingen met de (deel)wagen – aankoop 
(deel)wagen: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur onderschrijft om een wagen (type Nissan Leaf of Hyundai Kona) aan te kopen en 
in te kantelen in de vloot van elektrische deelwagens van Coopstroom/Klimaan en zo buiten de 
kantooruren te delen met omwonende burgers in omgeving van K. De Deckerstraat of Veemarkt. 
Tijdens de kantooruren wordt deze wagen gebruikt voor dienstverplaatsingen van personeel. 

  



 

 

4.2. Mobiliteit - update van realisaties en projecten/initiatieven in onderzoek en 
ontwikkeling: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de projecten/initiatieven in onderzoek 
en ontwikkeling.  

5. SAMENLEVING EN WELZIJN 

5.1. Duaal leren, Vervolgstappen: Kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken en de vervolgstappen inzake Duaal leren.  

6. WELZIJN EN VEILIGHEID OP HET WERK 

6.1. Beleidsverklaring preventie en bescherming op het werk: Goedkeuring   

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur keurt de beleidsverklaring preventie en bescherming toe.   

6.2. Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming 2021: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van de beleidsverklaring preventie en bescherming.   

6.3. Globaal preventieplan 2020-2025 – acties 2022: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur keurt het Globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2022 goed.  

6.4. Identificatiedocument: Kennisgeving    

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van het identificatiedocument van IGEMO.    

7. BASISDIENSTVERLENING  

7.1. Regionale mandaatgroep, 11 maart 2022 – Verslag: Kennisgeving  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 11 maart 
2022.  

 



 

 

8. RONDVRAAG 

• IGEMO wordt 50 jaar op 2 juni 2023: suggesties?  

• 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. 

 

De vergadering wordt afgesloten om 18:00 uur.  

 

De secretaris        De voorzitter 

 

  

 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


