
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 14 december 2015. 

  
Inzake financiën worden volgende zaken vastgesteld :  
- het schema M2 van de eerste wijziging van het meerjarenplan in 2015  
- de tweede budgetwijziging van 2015  
- de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019  
- het budget 2016  
 
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van 
politiebegroting 2016, zijnde € 850.334,41 wordt goedgekeurd en toegekend aan de 
politiezone Noorderkempen nr. 012519 Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorsel. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-14-101: Wegenis- en 
rioleringswerken Opstal en Oude Goorstraat’ tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente 
Rijkevorsel. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-14-100: Wegenis- en 
rioleringswerken Bavelstraat/deel’ tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan de plannen met volgnummer PR10/179 van de opdracht met 
als voorwerp “bouwen van een dienstgebouw begraafplaats na het slopen van de bestaande 
toestand en het rooien van 16 sparren en 2 linden ”. De raming van de materiaalkosten 
bedraagt € 185.017,28 excl. btw of € 223.870,91 incl. btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. A14019 en de raming voor de opdracht 
“Verbouwen en uitbreiden van een gebouw tot bibliotheek met een ruimte voor Kind & 
Preventie”. De raming bedraagt € 857.118,41 excl. btw of € 1.036.528,64 incl. 21% btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. A14037 en de raming voor de opdracht 
“Verbouwen van voormalige pastorij naar politiekantoor en kantoren kerkfabriek”. De 
raming bedraagt € 267.432,84 excl. btw of € 323.593,74 incl. 21% btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 612.102 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudswerken daken”. De raming bedraagt € 122.682,56 excl. btw of € 148.445,90 
incl. 21% btw. 
 
De raad gaat akkoord met de aanvraag voor de voorlopige erkenning van de gemeente  
Rijkevorsel als Onroerenderfgoedgemeente. Hiertoe worden de nota en het beleidsplan van 
de IOED Erfgoed Noorderkempen goedgekeurd. 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorbereiden van een dossier voor 
definitieve erkenning in 2017 door de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Erfgoed 
Noorderkempen en met de oprichting van een intergemeentelijke adviesraad onroerend 
erfgoed en de voorgestelde samenstelling.  
 
Kennis wordt genomen van de notulen van de schoolraad van 13 oktober 2015 en van de 
notulen van het ABOC d.d. 24 november 2015. De overeenkomst met de schoolraad wordt 
goedgekeurd, alsook bijhorende protocols. 
 
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP "Site SAS” wordt voorlopig 
vastgesteld. 
 
 



De gemeenteraad neemt akte van de akte van voordracht van het kandidaat-werkend lid op 
naam van mevr. Lutgarda Backx. Zij wordt verkozen verklaard als OCMW-raadslid voor de 
duur van de legislatuur.  
 
Kennis wordt genomen van de budgetwijzigingen nr. 15 en nr. 16, de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 van het OCMW. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Eelen (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Diepe gracht parking Sportcentrum De Valk 
Er wordt niet ingegaan op het verzoek om duidelijk zichtbare hekken te plaatsen nabij de 
diepe gracht op de parking van Sportcentrum De Valk. 
 
 


