
  

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

412STE VERGADERING – 24 JUNI 2022 

 Aanwezig Verontschuldigd Volmacht aan 

Ivan Blauwhoff (voorzitter) ✓    

Hilde Van der Poorten (1ste ondervoorzitter) ✓    

Greet Geypen (2de ondervoorzitter) ✓    

Jan Hendrickx (lid) ✓    

Rudi Withaegels (lid) ✓    

Francois De Clercq (lid) ✓    

Ilse Lambrechts (lid) ✓    

Jeroen De Cuyper (lid)  ✓   

Gabriella De Francesco (lid) ✓    

Bart De Boeck (waarnemend lid) ✓    

Danny De Maeyer (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) ✓    

 

Volgende medewerkers van IGEMO nemen eveneens deel aan de vergadering: 

• Dhr. Tijs Veyt in functie van agendapunt 3.1.  

• Dhr. Pieter Dresselaers in functie van agendapunt 3.2. 

• Dhr. Kenneth Servaes in functie van agendapunt 7.1. 

• Dhr. Anthony Vanoverschelde in functie van agendapunt 8.1. 



  

 

 

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

1. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (411°) D.D. 10 JUNI 2022: 
GOEDKEURING 

De notulen van de raad van bestuur van 10 juni 2022 wordt unaniem goedgekeurd.  

2. OPVOLGING BESLISSINGEN 

- 

3. MOBILITEIT 

3.1. Vrachtwagenparkeren – projectvoorstel: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van het projectvoorstel rond vrachtwagenparkeren.  

3.2. Samenaankoop elektrische fietsen – projectvoorstel: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de vraag van Duffel om een samenaankoop elektrische fietsen 
te organiseren en van de rondvraag bij de gemeenten van Regio Rivierenland. 

4. ERFGOED  

4.1. Erfgoedcel Rivier&Land, toekenning projectsubsidie: Kennisgeving  

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. MILIEU EN KLIMAAT  

5.1. 1 jaar SUPRA - Speed Up Renovation through Accompaniment: Kennisgeving 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van het eerste jaar SUPRA.  

5.2. SUPRA – Speed up renovation through accompaniment  Stad & OCMW Lier: 
Overeenkomst  - goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de Stad & OCMW Lier betreffende SUPRA goed. 



  

 

5.3. Aanstellen asbestdeskundige- bestek: goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)  
De raad van bestuur keurt het bestek voor de aanstelling van een asbestdeskundige t.b.v. 
particulieren en verenigingen in het werkingsgebied goed.  

5.4. Aanstellen erkend asbestverwijderaar – bestek: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem)   
De raad van bestuur keurt het bestek voor de aanstelling van een erkend asbestverwijderaar voor de 
verwijdering van asbesthoudende leiding-isolatie goed.   

5.5. Vaststellen en verbaliseren van sluikstortovertredingen aan de hand van 
camerabeelden - overeenkomst Stad Lier – goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de stad Lier betreffende het vaststellen en 
verbaliseren van sluikstortovertredingen aan de hand van camerabeelden goed. 

5.6. Project 2Imprezs, energiebesparing scholen – overeenkomst stad Mechelen: 
Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de stad Mechelen rond deelname aan het 
2IMPREZS 4.0 project met de stad Mechelen goed. 

6. SAMENLEVING EN WELZIJN 

6.1. Toetreding ENSURE - Overeenkomst Cluster Klein-Brabant Vaartland - 
goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om de samenwerkingsovereenkomst Ensure met de gemeenten uit 
cluster Klein-Brabant Vaartland goed te keuren. 

7. COMMUNICATIE EN MARKETING  

7.1. Raamcontract vormgeving en websitebeheer – bestek: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt het bestek GUBES2200006 inzake een raamovereenkomst voor een 
dienstenopdracht inzake grafisch ontwerp en websitebeheer goed.  



  

 

8. BASISDIENSTVERLENING  

8.1. Regionale mandaatgroep, 3 juni 2022 – Verslag: Kennisgeving 

De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 3 juni 2022. 

9. RONDVRAAG 

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. 

 

Volgende vergaderingen van de raad van bestuur worden geannuleerd: 8 juli, 22 juli en 12 augustus. 

 

De vergadering wordt afgesloten om 17:30 uur.  

 

 

 

 

De secretaris        De voorzitter 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


