overzicht

Raad van Bestuur
17.03.2021 - 19 u - Zoom
Bijeenkomst: 450

aanwezig

Rik Frans, voorzitter
Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters
Walter Brat, Johan De Ryck, Ann De Smedt, Goele Fonteyn, Vera Goris,
Harry Hendrickx, Jenne Meyvis, Ann Van Damme, Bart Van der Velde,
Cindy Vanbaeden, Koen Volckaerts en Dieter Wouters, bestuurders
Bart Brughmans en Jan Herthogs, bestuurders met raadgevende stem
Jo Bridts, algemeen directeur
Hilde Boydens, directeur omgeving & klimaat
Veerle Demeyere, personeelsdirecteur
Wouter Meersmans, directeur inzameling
Robert-Jan Van Os, directeur financiën

verontschuldigd

Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur
bijkomende punten – goedkeuring

Goedkeuren van het voorstel om punten 15, 16 en 17 als bijkomende punten te behandelen op de
raad van bestuur.
1. Bestuur en organisatie – digitaal vergaderen en lidmaatschap voorzitter
ontwerp statutenwijziging: goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerp van statutenwijziging.
2. Bestuur en organisatie – jaarvergadering
samenstellen dagorde, bepalen plaats en tijdstip

Vastleggen van het tijdstip, dagorde en verdere timing van de jaarvergadering van 25.06.2021.
De jaarvergadering van 25.06.2021 zal digitaal plaatsvinden waarbij een livestream wordt voorzien.
3. Bestuur en organisatie – jaarvergadering
jaarverslag 2020: voorbereiding

Kennisname van de voorbereiding van de opmaak van het jaarverslag en goedkeuren van het voorstel
van blikvangers voor 2020.
4. Bestuur en organisatie – zelfstandige groepering
ontwerp inwendig reglement

Kennisname van het ontwerp inwendig reglement in het kader van het optreden van IGEAN
dienstverlening als zelfstandige groepering. Goedkeuren van de verdere timing.

5. Klimaat & energie – EnergieK huis – verslag werking 2020
goedkeuring

Goedkeuren van het ontwerpverslag van het EnergieK huis over het werkingsjaar 2020.
Overmaken van het verslag aan de Vlaamse overheid met het oog op het verkrijgen van de subsidies
en het aanrekenen van het saldo aan de deelnemende gemeenten.
6. Wonen – subsidiedossier IVLW’s – verslag werking 2020
kennisname

Kennisname van de rapportage over het werkingsjaar 2020 evenals van het verslag over de
woningcontroles 2020.
Overmaken van de rapportage aan de Vlaamse overheid met het oog op het verkrijgen van de
subsidies en het verrekenen van het saldo van de aanvullende subsidies met de deelnemende
gemeenten.
Goedkeuren van de aanpassing en verdeling van het contingent aan woningcontroles vanaf 2021.
7. Personeel
a. aanwerving en ontslag

Geen actuele personeelspunten.
7. Personeel
b. aanwerving en ontslag – ter kennisgeving

Geen actuele personeelspunten ter kennisgeving.
8. Brecht: bedrijventerrein Klein Veerle
bouw technisch centrum – plaatsingsprocedure

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht biedingen.
Akkoord om perceel 1 niet te gunnen en over te gaan naar een mededingingsprocedure met
onderhandeling. Akkoord om percelen 2, 3, 4 en 5 nog niet te gunnen en het resultaat van perceel 1
af te wachten.
9. Nieuwe opdrachten
kennisname

Goedkeuren van het voorstel om het overzicht van nieuwe opdrachten voor het team
vastgoedtransacties uit te breiden tot alle nieuwe eenvoudige opdrachten met een ramingsbedrag
lager dan 30.000 euro excl. btw voor de dienst grondgebiedszaken die IGEAN heeft gekregen van de
aangesloten besturen.
Kennisname van het overzicht van de nieuwe opdrachten van de dienst grondgebiedszaken.
10. Verdaging leningen
Ranst: Millegemveld – lening BEL330

Goedkeuren van de aangeboden voorwaarden voor de verdaging van deze lening.
11. Informatie
medianieuws

Kennisname van het medianieuws.
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12. Intergemeentelijke werking: aankoopcentrale duurzame voertuigen
voorstel IGEMO

Goedkeuren van deelname aan de aankoopcentrale van IGEMO evenals van de opstartkosten en
bijhorende verdeelsleutel. Financiering vanuit het innovatiefonds.
13. Niel: Parkwijk
verkoop projectgronden – goedkeuren programma van eisen

Goedkeuren van het programma van eisen en de procedure voor de oproep aan kandidaten voor de
verkoop van de projectgrond Parkwijk.
14. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60
geselecteerde laureaat: goedkeuring

Kennisname en goedkeuren van het advies van de jury voor het toewijzen van het project.
15. Personeel – loonbeleid
Kennisname van de stand van zaken en tijdslijn voor de invoering van een nieuw loonbeleid.
16. Personeel – collectieve hospitalisatieverzekering
Goedkeuren van deelname aan de overheidsopdracht van FPD.
17. Zwembad Pulderbos – heropstart publiek zwemmen en zwemlessen
Kennisname van de heropstart van het publiek zwemmen en de zwemlessen, rekening houdend met
de geldende maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19.
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