
INTERGEMEENTELiJKE
OMGEViNGS-
DiENSTVERLENiNG
Uw houvast in PIEK & DAL

• Volledig en ontvankelijk verklaren van 
omgevingsvergunningen;

• Adviseren van omgevingsvergunningen;
• Informatieloketten met burgers en/of 

architecten;
• Indienen van een 

omgevingsvergunningsaanvraag zonder 
architect;

• Projectmanagement: o.a. opvolgen van 
gemeentelijk 
bouw-/ontwikkelingsprojecten;

• Procesmanagement: o.a. uitwerken van 
een procesflow voor een dienstverlening 
van het lokaal bestuur;

• Het optimaliseren, automatiseren, … van 
omgevingsdiensten;

• GIS-ondersteuning waaronder vb. het 
invoeren van data in het GIS systeem, het 
beheer van vergunningenregister, … ;

• Back-office voor technische vragen en 
juridische check-up;

• Overlegplatformen organiseren met 
stakeholders van elk project;

• Beleidsondersteuning;
• …

WiST JE DAT…

… IGEMO ook brede juridische 
dienstverlening in het publiekrecht 
aanbiedt aan haar lokale besturen? 

Meer info hierover via 
juridischedienstverlening@igemo.be

WiST JE DAT…

… Onze dienstverlening is steeds 
vrijgesteld van BTW, wat maakt dat 

we een erg competitief tarief 
kunnen aanbieden. WELKE DiENSTVERLENiNG

KAN U VERWACHTEN?

WAT MAAKT IGEMO DE UiT-
GELEZEN PARTNER VOOR 
DEZE DiENSTVERLENiNG? 

• Onze regio is onze passie;
• IGEMO is er exclusief voor u, lokaal 

bestuur in Rivierenland;
• Uitgebreide expertise in talloze domeinen;
• Verschillende samenwerkingsmogelijkhe-

den: bestelbon, kortstondige overeen-
komst of een raamcontract;

• Een breed team, ingeschakeld op basis van 
uw specifieke vraag;

• Flexibiliteit is onze troef.



Lokale omgevingsdiensten kennen een erg 
hoge werklast. De overvloed aan omgevings-
aanvragen, voortdurende wijzigingen van de 
procedures en complexiteit van de materie 
zorgen voor tijdelijke of structurele uitdagin-
gen. IGEMO biedt haar lokale besturen een 
houvast om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden: de intergemeentelijke omgevings-
dienstverlening.

Administratieve, technische en juridische 
vragen worden met de nodige lokale experti-
se met onze dienstverlening vakkundig aange-
pakt. Wij vervangen de lokale diensten niet 
maar versterken ze met een allesomvattende 
aanpak voor eenvoudige en complexe 
dossiers. Ook het ter beschikking stellen van 
een (inter-) gemeentelijk ambtenaar, al dan 
niet ter plaatse, is hierbij een mogelijkheid. 
Wĳ staan, tĳdens PIEK en DAL, klaar voor 
onze gemeentes.

Vragen of nood aan ondersteuning? 
Contacteer Sigrid Palmers, coördinator 

omgeving IGEMO
Sigrid.Palmers@igemo.be

+32 15 29 47 50

WAT?

PUNCTUEEL, INTERiM, EFFECTiEF EN 
KORTSTONDiG 

Korte afwezigheden van medewerkers zijn 
vaak onverwacht en bieden een extra uitda-
ging in het day-to-day-management van de 
lokale omgevingsdienst. Drukkere periodes, 
zoals vb. vlak voor het bouwverlof of dwingen-
de termijnen bij registratierechten verhogen 
kortstondig de werkdruk. Ook bijkomende 
juridische checks, studies en onderzoeken bij 
minder frequent voorkomende omgevingsver-
gunningen wegen door. IGEMO is in staat om 
op zeer korte termĳn bĳ te springen waar 
nodig. In uw gemeente, of vanop afstand.

PiEK DAL
DRAAGKRACHTiG, AANWEZiG EN 
LANGDURiG

Lange afwezigheden of niet ingevulde functie-
specifieke vacatures creëren een noodzaak 
voor langdurige ondersteuning. Die kan 
verschillende gedaanten aannemen: 

• administratieve ondersteuning; 
• een loketfunctie;
• de behandeling van alle types binnenko-

mende omgevingsvergunningen; 
• ondersteuning als (inter)gemeentelijk 

omgevingsambtenaar op vaste tijdstip-
pen.

Daarnaast kan ons team optreden als project- 
of procesmanager. We vervullen voor lokale 
besturen de rol als opvolgpunt voor gemeen-
telijke bouw- en/of ontwikkelingsprojecten of 
werken voor lokale besturen een specifieke 
procesflow uit. Dat kan ook procesmanage-
ment van omgevingsvergunningen inhouden 
of het optimaliseren van omgevingsdiensten.


