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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 21 
juni 2021 te 20:00 uur met de volgende agenda:  
 

Openbaar 

1.  GR/2021/066 - Besluit van de burgemeester d.d. 10 juni 2021 inzake de vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging. 
2.  GR/2021/049 - Ontslag gemeenteraadslid dhr. Van Hoye Kristof. Aktename. 
3.  GR/2021/050 - Geloofsbrieven Sabine Fransen. Goedkeuring. 
4.  GR/2021/051 - Eedaflegging van mevr. Sabine Fransen als gemeenteraadslid in openbare 
zitting in handen van de voorzitter. 
5.  GR/2021/052 - Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling. 
6.  GR/2021/038 - Organisatiebeheersing. Rapportering 2020. 
7.  GR/2021/039 - Organisatiebeheersing. Algemeen kader van het 
organisatiebeheersingssysteem. Aanpassing. 
8.  GR/2021/047 - Organisatiebeheersing. Rapportering organisatiebeheersingsplan. Aktename. 
9.  GR/2021/020 - Sportregio Noorderkempen ILV. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Opmaak 
bovenlokaal masterplan sportinfrastructuur. Goedkeuring. 
10.  GR/2021/048 - Renovatie gemeentehuis (ontwerp en bouw). Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en raming. 
11.  GR/2021/062 - GLS De Wegwijzer. Vernieuwen dak. Goedkeuring bestek. 
12.  GR/2021/059 - Wegen- en rioleringswerken in Bergsken, Vonderstraat, Molenstraat, Sint 
Willibrordusstraat en Kardinaal Cardijnlaan. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. K-
011-072. 
13.  GR/2021/055 - Kosteloze overdracht van wegenis bij een verkaveling - Bieshoven. 
Goedkeuring akte. 
14.  GR/2021/060 - Raamcontract voor de aanstelling van een architect voor 
architectuuropdrachten voor werken aan gebouwen erkend als monument - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze  - 2021152 
15.  GR/2021/061 - Vervangen en onderhoud van telefonie infrastructuur - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021162 
16.  GR/2021/063 - Wegenis- en rioleringswerken Oude Goorstraat - Opstal. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. K-14-101. 
17.  GR/2021/043 - Onderwijs. Kennisname verslag schoolraad 2 juni 2021 en ABOC d.d. 12 mei 
2021. Goedkeuring lestijdenpakket 2021-2022 en bijhorende protocols. Goedkeuring. 
 
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    

 

 

 


