
 
 

Kort verslag -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel            1 

 
 

 
                          

 
 

 
Openbaar 

1. Coronacrisis. Organisatie vergaderingen bestuursorganen. Bekrachtiging 
burgemeesterbesluit.   

 
Het besluit van de burgemeester van 6 april 2020 inzake de organisatie van de vergaderingen van 
de bestuursorganen wordt bekrachtigd. 
 

2. Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Rekening 2019. Advies.   

 
De raad verleent gunstig advies aan de rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus. 
 

3. Kerkfabriek Sint-Jozef. Rekening 2019. Advies.   

 
De raad verleent gunstig advies aan de rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef. 
 

4. Onderwijs. Samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging De Schakel 2020-2026. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst van scholengemeenschap en 
tevens interlokale vereniging de Schakel voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 
augustus 2026. 
 

5. Subsidiereglement inzake andersvaliden. Aanpassing. Goedkeuring.   

 
Tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend aan andersvaliden. Deze premie 
wordt beschouwd als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die de andersvalide persoon 
vereist. Het subsidiereglement terzake wordt in aangepaste versie goedgekeurd.  
 

6. Cultuur. KVLV (Ferm) Sint-Jozef. Aanvraag jubileumsubsidie 100 jarig bestaan. 
Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van een jubileumsubsidie van € 1250 aan 
KVLV (Ferm) Sint-Jozef ter gelegenheid van hun 100-jarig jubileum. 
 

7. Vrijwilligerscomité consultatiebureau voor het jonge kind. Aanvraag jubileumsubsidie 50-
jarig bestaan. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de toekennig van een jubileumsubsidie van € 250 voor het 
50-jarig bestaan van het vrijwilligerscomité consultatiebureau voor het jonge kind. 
 

8. Personeelsformatie. Wijziging. Goedkeuring.   
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De personeelsformatie, dewelke een opsomming bevat van het aantal en de soorten 
betrekkingen, wordt aangepast. 

9. Levering van elektrische voertuigen - type compacte bestelwagen - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020130   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Levering van 
elektrische voertuigen - type compacte bestelwagen”. De raming bedraagt € 102.000,00 excl. btw. 
 

10. Aanleg betonverharding kerkhof centrum fase 2. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Aanleg 
betonverharding kerkhof centrum - fase 2”. De raming bedraagt € 58.939,65 excl. btw. 
 

11. Kapel klooster Sint-Jozef. Onderhandse verkoopakte kapel te Kerkdreef 63. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met de verkoop van de kapel met voortuin gelegen Kerkdreef 63 te 2310 
Rijkevorsel.  
 

12. Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Kempen. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis 
Kempen dat in een partnerschap van betrokken organisaties het lokaal bestuur bijstaat in de 
verdere uitbouw van een woon- en energieloket. 
 

13. Politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang 
op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid. Aanpassing UGP wegens de 
toevoeging van reglementen inzake lachgas en reclamedrukwerk, en de wijziging van de de 
reglementen inzake motorclubs, terrassen en schuttingen op de openbare weg, 
aanplakkingen-publiciteit, organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 
en het bijzonder politiereglement tot organisatie van “halfvastenstoet”. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan enkele aanpassingen inzake aanplakking en publiciteit, lachgas, 
motorclubs, terrassen en vergunningen, inname standplaatsen ambulante handel, bijzonder 
politiereglement tot organisatie van “halfvastenstoet, aan de gemeentelijke politieverordening inzake 
overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en veiligheid. 

 

14. Overeenkomst vestiging privaat recht van ondergrondse doorgang. Warmteleiding 
Berkenrijs. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met de overeenkomst tot vestiging van een privaat recht van ondergrondse 
doorgang tussen de gemeente Rijkevorsel en Oprins Plant NV met bijhorend inplantingsplan. 
 

15. Toegevoegd punt. Eenmalige opschorting van inning op belasting voor bedrijven en 
ondernemingen.   

 
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan de 
agenda door raadslid Backx. Het agendapunt wordt na stemming verworpen. 


