
  

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

411STE VERGADERING – 10 JUNI 2022 

 Aanwezig Verontschuldigd Volmacht aan 

Ivan Blauwhoff (voorzitter) ✓    

Hilde Van der Poorten (1ste ondervoorzitter)  ✓   

Greet Geypen (2de ondervoorzitter) ✓    

Jan Hendrickx (lid)  ✓  Ivan Blauwhoff 

Rudi Withaegels (waarnemend lid) ✓    

Francois De Clercq (waarnemend lid) ✓    

Ilse Lambrechts (lid)  ✓   

Jeroen De Cuyper (waarnemend lid)  ✓   

Gabriella De Francesco (waarnemend lid)  ✓   

Bart De Boeck (waarnemend 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. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (410°) D.D. 29 APRIL 2022 – 
GOEDKEURING D.D. 31 MEI 2022: KENNISGEVING 

De notulen van de raad van bestuur van 29 april 2022 werden op datum van 31 mei 2022 digitaal 
bezorgd aan de leden van de raad van bestuur. Er waren geen opmerkingen. Op datum van 31 mei 
2022 werd de notulen goedgekeurd.    

2. OPVOLGING BESLISSINGEN 

• 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. 

3. BESTUUR EN ORGANISATIE  

3.1. Bestuurlijke aangelegenheden  

3.1.1. Cipal DV, algemene vergadering, huidige legislatuur – Aanstelling 
afgevaardigde IGEMO: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)   

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

3.1.2. Interlokale vereniging GASAM – naamswijziging: Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem)   

De raad van bestuur keurt de annex aan de oprichtingsakte van 2008 betreft de naamswijziging van 

de Gemeentelijke Administratieve Sancties Arrondissement Mechelen of kortweg GASAM naar GAS-

Rivierenland goed.  

3.1.3. Benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur voor de gemeente Sint-
Katelijne-Waver op de algemene vergadering van 10 juni 2022 ingevolge de 
ontslagname van dhr. J. De Pauw, 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 Bart De Boeck woont als waarnemer de vergaderingen van de 
raad van bestuur bij tot de algemene vergadering hem benoemd als definitieve vervanger.  



  

 

3.2. Financiële aangelegenheden  

3.2.1. Verslag van de revisor: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en legt deze voor aan de algemene vergadering 
van 10 juni 2022.  

3.2.2. Interne procedure – financieel management en projectplanningstool: 
Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van het financieel management en de werking van de 
projectplanningstool van IGEMO.  

4. DE RAAD VAN BESTUUR WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

4.1. Verkoop / verhuur 

4.1.1. Kmo-zone Winning, Puurs-Sint-Amands – 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. 

4.2. Beleid  

4.2.1. Woonproject Bruul, Duffel – afvaardiging mandaatgroep: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur duidt, ter vervanging van dhr. S. Aerts, dhr. Bart De Boeck (waarnemend lid) aan 
als afgevaardigde voor de mandaatgroep van het woonproject Bruul.  

5. LANDSCHAP EN OPEN RUIMTE 

5.1. PFOS ombudsman Site De Naeyer Willebroek - Overeenkomst: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de gemeente Willebroek rond de Ombudsman 
PFOS, site De Naeyer in de gemeente Willebroek goed. 



  

 

6. PATRIMONIUM EN OPENBAAR DOMEIN 

6.1. Woonproject Tegelfabriek - goedkeuring omwille van hoogdringendheid, 
bestek fase 2 aanstellen ontwerpteam: kennisgeving  

BESLUIT: (unaniem)  

De raad van bestuur neemt kennis van het bestek GUBES2200001 inzake de aanstelling van een 
ontwerpteam voor het woonproject Tegelfabriek te Tisselt en de goedkeuring ingevolge de 
hoogdringendheid door het management van IGEMO.  

7. RONDVRAAG 

Er wordt een overzicht gegeven van recente aanwervingen en ontslagen.  

 

De vergadering wordt afgesloten om 17:45 uur.  

 

 

 

De secretaris        De voorzitter 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


