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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 31 
augustus 2022 te 20:00 uur met de volgende agenda:  
 

Openbaar 

1.  GR/2022/101 - Geloofsbrieven Karel Godet. Goedkeuring. 
2.  GR/2022/102 - Eedaflegging van dhr. Karel Godet als gemeenteraadslid in openbare zitting in 
handen van de voorzitter. 
3.  GR/2022/103 - Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling. 
4.  GR/2022/113 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Aanpassing. Goedkeuring. 
5.  GR/2022/112 - Besluit van de gouverneur tot vernietiging van de besluiten van het college 
van burgemeester en schepenen van 11 en 25 april 2022 waarbij wordt geweigerd om aan 
gemeenteraadslid Jeroen Ooms de notulen/bemerkingen/ideeën van de Rijkevorsel Informeert-
vergaderingen van deze legislatuur te bezorgen. Kennisname. 
6.  GR/2022/104 - GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 8/6/2022 en goedkeuring 
bijhorende protocols. 
7.  GR/2022/109 - Grondverwerving in het kader van het aanleggen van een verbindingsweg 
tussen Oostmalsesteenweg en sportzone Sonsheide, inzonderheid het creëren van een trage weg. 
Kennisname ontwerpakte Vastgoedtransacties. 
8.  GR/2022/126 - Kapelberg Achtel. Erfpacht van kerkfabriek aan de gemeente met 
voorkooprecht. Goedkeuring. 
9.  GR/2022/128 - Aankoop parochiezaal Sint -Jozef. Goedkeuring. 
10.  GR/2022/124 - Compartimentering en verbouwen sanitair GLS De Wegwijzer - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2022185 
11.  GR/2022/111 - ILV Noorderkempen Werkt. Jaarverslag en dotatie 2021. Goedkeuring. 
12.  GR/2022/129 - Samenwerkingsovereenkomst ILV Noorderkempen Werkt en partners in het 
kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid. Goedkeuring. 
13.  GR/2022/108 - Permanent aanvullend politiereglement. Voorrangsregeling wegversmallingen 
Veldstraat. Goedkeuring. 
14.  GR/2022/125 - Permanent aanvullend politiereglement. Wegversmalling Mopperstraatje-
Looiweg. Goedkeuring. 
15.  GR/2022/132 - Permanent aanvullend politiereglement. Parkeerbeleid gedeelte 
Molenakkers. Goedkeuring. 
16.  GR/2022/136 - Extra punt. Aanpassing belastingsreglement bewaren van goederen. 
17.  GR/2022/137 - Extra punt. Verkeersspiegels. 
 
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    

 

 

 


