overzicht

Raad van Bestuur
9.09.2020 - 19 u - IGEAN
Bijeenkomst: 444

aanwezig

Rik Frans, voorzitter
Dirk Bauwens en Eddy Vermoesen, ondervoorzitters
Walter Brat, Johan De Ryck, Goele Fonteyn, 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

Ann De Smedt en Vera Goris, bestuurders
Karolien Aerts, bestuurder met raadgevende stem

0. Raad van bestuur
bijkomende punten – goedkeuring

Akkoord om punt 17 als bijkomend punt te behandelen op de raad van bestuur.
1. Operationele leasing van bedrijfswagens
gunning

Kennisname van het verslag van nazicht van biedingen evenals van de beslissing van de raad van
bestuur van IGEAN milieu & veiligheid van 9.09.2020 over het gunnen van de opdracht voor de
operationele leasing van bedrijfswagens.
Beslissing om gebruik te maken van de overeenkomst van IGEAN milieu & veiligheid.
2. Personeel
a. aanwerving en ontslag

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

Kennisname van de aanwervingen.
3. Aartselaar: Sportsite Kleistraat
gunning ‘MOBER Sportsite Kleistraat’

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.

4. Aartselaar: voorsorteerstrook kruispunt Kontichsesteenweg – Van Ertbornstraat –
Dijkstraat
opdracht

Aanvaarden van de opdracht.
5. Mortsel: Heirbaan – Sint-Benedictus
gebouwen NTC – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een openbare procedure.
6. Niel: Poortelei
wegenis – gunning

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.
7. Niel: ontwikkeling projectzone Hellegat
goedkeuren 1ste gewijzigde projectnota

Goedkeuren van de gewijzigde projectnota.
8. Rumst: Polder
afbraak woningen Polder 1 en 2 – goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
9. Schelle: Schelle 2030
afbraak gebouwen met aanhorigheden Peperstraat 14-16 – gunning

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en gunnen van de opdracht.
10. Schelle: Frans Cretenlaan 50-60
aanstellen advocaat

Goedkeuren van het voorstel om een advocaat aan te stellen om het standpunt van de afdeling
Toezicht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen te onderzoeken en hierover een advies aan IGEAN
te bezorgen.
11. Zoersel: De Blokskens
goedkeuren procedure verkoop

Goedkeuren van het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
12. Leningen: gunning
a. Borsbeek: de Robianostraat

Afsluiten van een lening.
12. Leningen: gunning
b. Niel: ontwikkeling projectzone Hellegat

Afsluiten van een lening.
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13. Nieuwe opdrachten
kennisname

Kennisname van het overzicht van de nieuwe opdrachten van het team vastgoedtransacties.
14. EnergieK huis – intergemeentelijk dossier voor leveren regenwatertonnen
goedkeuren bestek

Goedkeuren van het bestek en het organiseren van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
15. Zwembad Pulderbos – heropstart
Kennisname van de heropstart van de zwemactiviteiten in het zwembad gelegen in het
revalidatiecentrum te Pulderbos.
16. Informatie
medianieuws

Kennisname van het medianieuws.
17. Zoersel: Watermolen
gunning opdracht

Kennisname en goedkeuren van het verslag van nazicht van biedingen en het voorstel tot gunnen van
de opdracht.
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