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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 28 
november 2022 te 20:00 uur met de volgende agenda:  
 

Openbaar 

1.  GR/2022/158 - IOK. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20/12/2022. Goedkeuring 
agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat. 
2.  GR/2022/171 - IOK Afvalbeheer. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20/12/2022. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. 
3.  GR/2022/157 - TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering d.d. 13/12/2022. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat. 
4.  GR/2022/165 - IKA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 20/12/2022. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat. 
5.  GR/2022/167 - PIDPA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2022. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat. 
6.  GR/2022/168 - Pontes. Buitengewone algemene vergadering d.d. 15/12/2022. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat. 
7.  GR/2022/169 - CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15/12/2022. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat. 
8.  GR/2022/170 - Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d. 
15/12/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat. 
9.  GR/2022/180 - Onderwijs. Verslag ABOC d.d. 7/11/2022. Kennsname. 
10.  GR/2022/177 - Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) 2.0. Goedkeuring ondertekening. 
11.  GR/2022/163 - Kosteloze grondafstand Zoggebeekweg in het kader van 
verkavelingsvergunningen. Opname in openbaar domein. Goedkeuring ontwerpakte. 
12.  GR/2022/178 - Grondverwerving perceel grond Kruispad ter aansluiting bij sportzone 
Sonsheide. Goedkeuring akte. 
13.  GR/2022/164 - Toetreding tot de aankoopcentrale van I.O.K. aangaande de groepsaankoop 
"Raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel. 
Goedkeuring. 
14.  GR/2022/161 - Lokaal Woonbeleid. Reglement inzake beperkte duur conformiteitsattesten. 
Goedkeuring. 
15.  GR/2022/179 - Aanstelling nieuwe gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve 
sancties voor zwerfvuil. 
16.  GR/2022/190 - Extra punt. Snelheidsremmers Veldstraat. 
17.  GR/2022/191 - Extra punt. Fileproblemen aan Breebos. 
 
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    

 

 

 


