
  

 

RAAD VAN BESTUUR VAN DE INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING IGEMO 

413STE VERGADERING – 26 AUGUSTUS 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 (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. Ken Fransen, in functie van agendapunt 3.1.1. 

• Dhr. Jordi De Vlam, in functie van agendapunten 4.1. en 5.1. 

• Dhr. Pieter Dresselaers, in functie van agendapunt 6.1. 

• Dhr. Ivan Van Elst, in functie van agendapunten 8.1. en 8.2. 



  

 

• Dhr. Kenneth Servaes, in functie van agendapunt 9.1. 

• Dhr. Anthony Vanoverschelde, in functie van agendapunt 10.1 

 

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

1. NOTULEN RAAD VAN BESTUUR IGEMO (412°) D.D. 24 JUNI 2022: 
GOEDKEURING 

De notulen van de raad van bestuur van 24 juni 2022 wordt unaniem goedgekeurd.  

2. OPVOLGING BESLISSINGEN 

- 

3. WOON- EN HUISVESTINGSBELEID 

3.1. Verkoop / verhuur 

3.1.1. 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. 

3.2. Lokaal woonbeleid  

3.2.1. Onderzoek Studentenkamers, Sint-Katelijne-Waver – overeenkomst: 
Goedkeuring  

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de gemeente Sint-Katelijne-Waver de 
kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in de gemeente. 

3.2.2. Ondersteuning herberekening kadastraal inkomen, gemeente Putte - 
Overeenkomst: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met de gemeente Putte rond de actualisatie van de 
kadastrale gegevens in de gemeente Putte goed. 

4. RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW 

4.1. Toekomstvisie Pieter De Strooperstraat, gemeente Bornem - overeenkomst: 
Goedkeuring  

 



  

 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om de overeenkomst met de gemeente Bornem voor de opmaak van 
een gedragen toekomstvisie voor de Pieter De Strooperstraat goed te keuren. 

5. LANDSCHAP EN OPEN RUIMTE 

5.1. Opmaak subsidiedossier groenblauwe parels (Duffel, VZW Emmaüs, Heist-
op-den-Berg) - overeenkomst: Goedkeuring  

BESLUIT:  

De raad van bestuur keurt de drie overeenkomsten inzake de opmaak van subsidiedossiers betreft 
‘Groenblauwe parels’ met respectievelijk de gemeente Duffel, Heist-op-den-Berg en UPC Duffel goed 

6. MOBILITEIT 

6.1. Hoppinpunten – Kaderbestek diensten: Goedkeuring 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur van IGEMO keurt het Kaderbestek GUBES2200011 voor studieopdrachten voor 
uitvoeringswerken van Hoppinpunten, kleine infrastructurele ingrepen aan het openbaar domein 
met het oog op ontharding en vergroening en voor toegankelijke bushaltes binnen Regio 
Rivierenland goed. 

7. ERFGOED 

7.1. Raamovereenkomst archeologische vooronderzoeken – bestek: Goedkeuring 

BESLUIT:  
De raad van bestuur keurt de ‘Raamovereenkomst voor de uitvoering van archeologische 
vooronderzoeken in het kader van vergunningsplichtige bodemingrepen’ goed en geeft opdracht tot 
publicatie van bestek GUBES2200010. 

8. MILIEU  

8.1. Aanstellen asbestdeskundige- bestek: Gunning 

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. 

8.2. Aanstellen erkend asbestverwijderaar – bestek: Gunning  

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. 



  

 

9. COMMUNICATIE EN MARKETING  

9.1. Raamcontract vormgeving en websitebeheer – bestek: Gunning 

BESLUIT: (unaniem) 

De raad van bestuur besluit om het bestek GUBES2200006 te gunnen aan Publiplus.  

10. BASISDIENSTVERLENING  

10.1. Regionale mandaatgroep, 1 juli 2022 – Verslag: Kennisgeving 

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

11. RONDVRAAG 

• 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 17:10 uur.  

 

 

 

De secretaris        De voorzitter 

P. De Bruyne       I. Blauwhoff  


