
 

 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 26 mei 2015. 

  
De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de 
Algemene Vergaderingen van intercommunales Cipal, Pontes, Pidpa, Iveka, IKA worden 
vastgesteld zoals eerder aangeduid. 
 
De raad gaat akkoord met de intekening op kapitaalsverhogingen van IKA ter financiering 
van de activiteit W4F en ter dekking van de kapitaalsverhoging Publi-T. 
 
Worden aangeduid als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Rijkevorsel 
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de Academie voor Muziek en Woord 
De Noorderkempen gol d.d. 17 juni 2015: schepen Stefan Maes en raadslid Jürgen Van 
Leuven 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de facultatieve verlofdagen, de meerdaagse extra-
murosactiviteiten en de pedagogische studiedagen van GLS De Wegwijzer voor het 
schooljaar 2015 -2016. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het gewijzigd organiek reglement van het beheersorgaan 
van het gemeenschapscentrum Rijkevorsel. 
 
De raad hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst, goedgekeurd tussen de gemeente 
en het OCMW, die de modaliteiten vastlegt waaronder de financieel beheerder van de 
gemeente, tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn zal uitoefenen. 
 
De functiebeschrijving van de financieel beheerder wordt aangepast goedgekeurd. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpassingen in de gemeentelijke 
rechtspositieregeling.   
 
Het rooi- en onteigeningsplan Kruispad (deel tussen Helhoekweg en Torendries) en deel 
Prinsenpad wordt voorlopig vastgesteld. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Molenstraat, met de erop uitgevoerde  
infrastructuurwerken, met een oppervlakte van respectievelijk 21m² d.d. 2 maart 2015,  
wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden  
in het openbaar domein  van de gemeente. 
 
De raad hecht goedkeuring aan het bermbeheerplan Rijkevorsel. Het bermbeheerplan wil 
een natuurvriendelijk bermbeheer stimuleren via een aangepast maaibeheer. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. R140514 en de raming voor de 
opdracht “Riolerings- en bestratingswerken in de Gildeweg”. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 15/23 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop compacte tractor met toebehoren”, opgesteld door de Technische Dienst. De 



 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 64.500,00 
excl. btw of € 78.045,00 incl. 21% btw. 
 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het leveren van een financiële bijdrage voor 
noodhulp in Nepal, dit voor een bedrag van € 2 500. Het betreffende bedrag zal worden 
overgemaakt aan het Consortium 12-12. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Paul Bevers (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad : 
- IOK. Financiën en betalingsmodaliteiten voor inwoners. 
Er wordt niet ingegaan op het voorstel om een verzoek te richten aan IOK inzake de 
vermindering van de aanrekening van de afvalverwerking, om deze mee te nemen in de 
aanrekening naar de bevolking, alsook om te berichten over de betalingsmodaliteiten. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


