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Bekendmaking zoals bepaald in artikel 285 §1 van het decreet lokaal bestuur betreffende het 
algemeen bestuurlijk toezicht op de besluiten van de gemeenteraad. 

 
De burgemeester brengt ter kennis dat de gemeenteraad van Rijkevorsel heeft vergaderd op 27 
april 2020 te 20:00 uur met de volgende agenda:  
 

Openbaar 

1.  GR/2020/040 - Coronacrisis. Organisatie vergaderingen bestuursorganen. Bekrachtiging 
burgemeesterbesluit. 
2.  GR/2020/033 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Rekening 2019. Advies. 
3.  GR/2020/034 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Rekening 2019. Advies. 
4.  GR/2020/039 - Onderwijs. Samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging De Schakel 
2020-2026. Goedkeuring. 
5.  GR/2020/014 - Subsidiereglement inzake andersvaliden. Aanpassing. Goedkeuring. 
6.  GR/2020/023 - Cultuur. KVLV Sint-Jozef. Aanvraag jubileumsubsidie 100 jarig bestaan. 
Goedkeuring. 
7.  GR/2020/026 - Vrijwilligerscomité consultatiebureau voor het jonge kind. Aanvraag 
jubileumsubsidie 50-jarig bestaan. Goedkeuring. 
8.  GR/2020/025 - Personeelsformatie. Wijziging. Goedkeuring. 
9.  GR/2020/027 - Levering van elektrische voertuigen - type compacte bestelwagen - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020130 
10.  GR/2020/031 - Aanleg betonverharding kerkhof centrum fase 2. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 
11.  GR/2020/032 - Kapel klooster Sint-Jozef. Onderhandse verkoopakte kapel te Kerkdreef 63. 
Goedkeuring. 
12.  GR/2020/030 - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Kempen. Goedkeuring. 
13.  GR/2020/028 - Politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak 
van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid. Aanpassing UGP 
wegens de toevoeging van reglementen inzake lachgas en reclamedrukwerk, en de wijziging van 
de de reglementen inzake motorclubs, terrassen en schuttingen op de openbare weg, 
aanplakkingen-publiciteit, organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en 
het bijzonder politiereglement tot organisatie van “halfvastenstoet”. Goedkeuring. 
14.  GR/2020/038 - Overeenkomst vestiging privaat recht van ondergrondse doorgang. 
Warmteleiding Berkenrijs. Goedkeuring. 
15.  GR/2020/045 - Toegevoegd punt. Eenmalige opschorting van inning op belasting voor 
bedrijven en ondernemingen. 
 
De burgemeester bevestigt dat deze besluitenlijst zal worden openbaar gemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing en bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid. 
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De Burgemeester, 

 
Dorien Cuylaerts    

 

 

 


