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Zitting van de Commissie voor Intergemeentelijke Samenwerking   donderdag 28 april 2016. 

Aanwezig : 

Nicolaï L. - Voorzitter 
Aerts L. - Burgemeester 
Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Van Assche P., Slegers J., Bellens B., Vandeneijnde S., de Hoog K. - Raadsleden 
Marnef A. - Secretaris 

Verontschuldigd : 

Peeters E., Bresseleers M. - Raadsleden 

Openbare zitting : 

01 Verslag voorgaande zitting d.d. 29 oktober 2015 

 Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005  
Huishoudelijk reglement commissie intergemeentelijke samenwerking 
27.03.2014, laatst aangepast op 29.10.2015 
 
Motivatie 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 29  oktober 2015 van de 
commissie intergemeentelijke samenwerking wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de commissie intergemeentelijke samenwerking. 
Er wordt een gepaste toelichting verstrekt door voorzitter L. Nicolaï. 
 
Besluit  
  
Artikel 1 
De commissie intergemeentelijke samenwerking keurt het verslag van de 
voorgaande zitting d.d. 29 oktober 2015 goed. 
Voorzitter L. Nicolaï stelt voor om de volgorde van de agenda te veranderen 
en als agendapunt 2 de toelichting door Igean te behandelen en als 
agendapunt 3 de toelichting over Eandis door schepen P. Schrijvers. De 
aanpassing van het huishoudelijk reglement wordt bijgevolg agendapunt 4. De 
commissie intergemeentelijke samenwerking gaat hiermee unaniem akkoord. 
 

 
02 Toelichting Igean Dienstverlening - Igean Milieu en Veiligheid - Jo Bridts 

- Peter Magielse 

 Juridisch kader 
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6.07.2001, zoals 
gewijzigd, 
Omzendbrief BA 2002/01 betreffende de toepassing van het decreet van 
6.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Ontwerp decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet op de 
intergemeentelijke samenwerking 
De statuten van IGEAN dienstverlening. 
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de 
coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie 
Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv 
omgevormd tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, 
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1.04.2004 
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werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een 
dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in 
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de 
statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd 
bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 
rand. 
De gemeente is lid bij IGEAN dienstverlening. 
 
Motivatie 
De raad van bestuur van 2.03.2016 heeft beslist om de buitengewone 
algemene vergadering te organiseren in het Hof Van Reyen, Veldkant 14/ 
Oudebaan 39 te 2350 Boechout op 17.06.2016 aansluitend bij de 
jaarvergadering met volgende dagorde: 

1.kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN 
dienstverlening 
2.kennisname van het verzoek aan IGEAN dienstverlening om te 
verlengen  
3.goedkeuren van de verlenging  

4. bepalen van de presentiegelden 
5.goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening. 
 
 
De raad van bestuur van 2.03.2016 heeft beslist om de buitengewone 
algemene vergadering te organiseren in het Hof van Reyen, Veldkant 
14/ Oudebaan te 2350 Boechout op 17.06.2016 aansluitend bij de 
jaarvergadering met volgende dagorde: 

1.kennisname en goedkeuring van het verlengingsdossier van IGEAN 
Milieu en Veiligheid 
2.kennisname van het verzoek aan IGEAN Milieu en Veiligheid om te 
verlengen  
3.goedkeuren van de verlenging en bevestiging van de daarbij horende 
beheersoverdrachten zoals vermeld in bijlage bij dit besluit 

4. bepalen van de presentiegelden 
5.goedkeuren van de statutenwijziging van IGEAN Milieu en 
Veiligheid 
6.Delegatie aan de raad van bestuur voor het vastleggen van reële 
tarieven 
 

De verlenging, inclusief de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening en 
Igean Milieu en Veiligheid heeft op zich geen financiële gevolgen voor het 
bestuur. 

 
Tijdens de bespreking in de commissie intergemeentelijke samenwerking 
wordt de agenda die behandeld zal worden op de algemene vergadering van 
Igean Dienstverlening en Milieu en Veiligheid toegelicht door Jo Bridts en 
Peter Magielse. De presentatie zal op extranet geplaatst worden. 
 

De ontwerpbeslissingen die ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd worden in het dossier toegevoegd.  

 
Burgemeester L. Aerts verlaat de zitting. 
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Besluit : 10 stemmen voor 
 
Artikel 1 
De commissie intergemeentelijke samenwerking geeft gunstig advies aan de 
agendapunten die behandeld zullen worden op de algemene vergaderingen 
van Igean Dienstverlening en Igean Milieu en Veiligheid. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeenteraad. 

 

03 Toelichting Eandis - Peter Schrijvers 

 Burgemeester L. Aerts neemt terug deel aan de zitting. 
 
Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005  
 
Motivatie 
Schepen P. Schrijvers zal een toelichting geven over de werking van Eandis. 
Hij licht een aantal thema’s toe over Eandis en overloopt hiervoor een 
presentatie die op extranet toegevoegd zal worden. Hij verwijst ook 
uitdrukkelijk naar de website van Eandis die heel veel informatie bevat.  
 
Besluit 
 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de toelichting door schepen P. over Eandis. 

 
 
04 Aanpassing huishoudelijk reglement CIS 
  

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005  
Goedkeuring huishoudelijk reglement CIS d.d. 27 maart 2014 en laatst 
aangepast op 29 oktober 2015 
 
Motivatie 
Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de werkwijze 
van de commissie. 
 
Er wordt voorgesteld om de doelstelling van de CIS in artikel 1 § 1 als volgt te 
wijzigen: De Cis waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het 
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente en integratie’.  
 
Voorzitter L. Nicolaï geeft een toelichting over de aanpassing van het 
huishoudelijk reglement van de commissie intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.  
 
Secretaris A. Marnef licht het integratieproject gemeente-ocmw toe en de 
wijze waarop dit project gecommuniceerd zal worden naar het personeel toe 
zowel in de gemeente als het ocmw. 
 
Besluit : 11 stemmen voor 
 
Artikel 1 
De commissie intergemeentelijke samenwerking keurt het aangepaste 
huishoudelijk reglement goed. 
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Artikel 2 
De aanpassing van het huishoudelijk reglement zal ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad in mei. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de leden van de 
commissie voor intergemeentelijke samenwerking. 

 

05 Varia 

 Voorzitter L. Nicolaï informeert of de raadsleden overige punten willen 
aanhalen. 

Raadslid J. Slegers vraagt info over de verhoging van de canon naar 
aanleiding van de invoering van de tax shift. Burgemeester L. Aerts geeft een 
toelichting over de onroerende voorheffing en onder andere care property 
investment. 

 

 

Marnef A.  Nicolaï L. 
Secretaris  Voorzitter 
 

 


