overzicht

Raad van Bestuur
4.09.2019 - 19 u - IGEAN Wommelgem
Bijeenkomst: 434

aanwezig

Rik Frans, voorzitter
Eddy Vermoesen, ondervoorzitter
Dirk Bauwens, Walter Brat, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Harry Hendrickx,
Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Bart Van der Velde, Cindy Vanbaeden en Koen
Volckaerts, bestuurders
Bart Brughmans, bestuurder met raadgevende stem
Jo Bridts, algemeen directeur
Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat
Wouter Meersmans, directeur inzameling

verontschuldigd

Johan De Ryck, Vera Goris en Dieter Wouters, bestuurders
Karolien Aerts en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem
Veerle Demeyere, personeelsdirecteur
Robert-Jan Van Os, directeur financiën

1. Bestuur en organisatie
a. huishoudelijk reglement raad van bestuur – aanpassen

Kennisname van het voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de raad van
bestuur.
1. Bestuur en organisatie
b. delegatiebesluit

Goedkeuren van het aangepaste delegatiebesluit (lastgeving) voor de raad van bestuur evenals van
het voorstel om maandelijks een overzicht van alle betalingen vanaf 10.000 euro ter beschikking te
stellen van de leden van de raad van bestuur.
2. Handhaving stedenbouw: voorstel
Kennisname van het voorstel van IGEAN voor het opstarten van een intergemeentelijke werking
handhaving ruimtelijke ordening.
3. Personeel
a. aanwerving expert personeelsadministratie

Goedkeuren van de aanwerving expert personeelsadministratie.
3. Personeel
b. aanvraag verlenging zorgkrediet opleiding Bachelor in de bouw

Goedkeuren van de verlenging 1/5de zorgkrediet medewerker wonen voor het volgen van een
opleiding.

3. Personeel
c. verhoging tewerkstellingsbreuk medewerker wonen en klimaat

Goedkeuren van de uitbreiding arbeidsovereenkomst medewerker wonen en klimaat.
4. Personeel – ter kennisgeving
Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.
5. Niel: Nielderhoff
wijziging lastgevingsovereenkomst en projectnota

Goedkeuren van de gewijzigde lastgevingsovereenkomst en projectnota.
6. Schelle: garage Wahr
afbraak Provinciale Steenweg 401 – gunning

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.
7. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60
wegenis- en rioleringswerken – gunning

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.
8. Zoersel: De Blokskens
afbraak gemeentemagazijn – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
9. Zoersel: De Blokskens
wegenis- en rioleringswerken – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
10. Nieuwe opdrachten
kennisname

Verdaging.
11. Informatie
krantartikels

Kennisname van de krantartikels.

Verslag van de 434ste raad van bestuur van 4.09.2019

2

