
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 30 november 2015. 

  
 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de intercommunales Pidpa, IKA, Cipal en 
Pontes worden goedgekeurd. 
De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld zoals eerder 
aangeduid. 
 
De agenda van de algemene vergadering van de Academie voor Muziek en Woord De 
Noorderkempen gol wordt goedgekeurd. 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel om deel te nemen 
aan deze vergadering: 
-Stefan Maes, schepen, volmachtdrager; 
-Jürgen Van Leuven, raadslid, plaatsvervangend volmachtdrager. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de vestiging van een erfpacht voor openbaar nut op een 
perceel grond gelegen Helhoekweg, kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie E deel van 
nrs 171P en 171L met een oppervlakte van respectievelijk 30 ca en 29 ca. 
 
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de aanpassing van het dienstreglement van de 
bibliotheek. 
 
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het oprichten van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband voor het organiseren van bovenlokale activiteiten in het kader van 
de viering van ‘De Vaart verjaart’. 
Lizette Keysers, schepen, wordt aangeduid als effectief lid voor het beheerscomité en 
Nathalie Cuylaerts, raadslid, als plaatsvervanger. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-
Willibrordus. 
Tevens wordt akte genomen van de budgetwijziging 2015 en het budget 2016. 
Van de Kerkfabriek Sint-Jozef wordt akte genomen van de budgetwijziging 2015 en het 
budget 2016. 
 
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2016 
worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
De toelagen voor het dienstjaar 2016 worden vastgesteld. 
 
De subsidies ontwikkelingssamenwerking 2015 worden verdeeld en goedgekeurd. 
 

Op verzoek van gemeenteraadslid Paul Bevers (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Gratis afhaling rattenvergif 
Er wordt niet ingegaan op het voorstel waarbij een inwoner op verzoek gratis rattenvergif 
zou kunnen bekomen door afhaling, op verklaring van aanwezigheid van ratten op zijn of 
zijn naaste eigendom, waarbij zou gelden dat bij afhaling van een bepaalde hoeveelheid op 
jaarbasis voor eenzelfde adres, ter voorkoming van misbruiken, een eventuele verdere 
toekenning zou worden verleend door de gecertificeerde rattenbestrijder, na zijn 



beoordeling, en het bijkomend gratis rattenvergif bij een positieve beoordeling zou worden 
ter beschikking gesteld. 
 
 
 


