
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 18 juni 2018. 

 

De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met enkele aanpassingen in het richtlijnenhandboek. 
 
De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van dhr. Bart Adams, Algemeen directeur 
van de gemeente en het OCMW van Rijkevorsel. 
 
De raad neemt kennis van het verslag van de schoolraad d.d. 5 juni 2018 en het ABOC 
(onderhandelings- en overlegcomité ) d.d. 8 juni 2018. Tevens wordt goedkeuring gehecht 
aan enkele wijzigingen in het schoolreglement 2018-2019 en het lestijdenpakket 2018-2019. 
 
Een beheersovereenkomst tussen het OCMW en de gemeente inzake het gebruik van elkaars 
personeelsleden wordt goedgekeurd. 
 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aanduiding van een vervanger van de algemeen 
directeur en financieel directeur bij afwezigheid of verhindering.   
 
De Kruispad wordt ingesteld als doorlopende straat zodat deze vrij doorgankelijk blijft voor 
voetgangers en fietsers, ter hoogte van kruising Oostmalsesteenweg met Kruispad en aan 
kruising Helhoek – Helhoekweg met Kruispad. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan enkele toevoegingen inzake nachtwinkels, handcarwashes  
en ambulante-en kermisactiviteiten aan de gemeentelijke politieverordening inzake 
overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en 
veiligheid. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en de raming voor de opdracht “Heraanleg Oude 
Sint-Lenaartsepad”. De raming bedraagt € 58 078,45 incl. btw gedeelte gemeente en excl. 
btw gedeelte Pidpa/Hidrorio (gemeentelijk aandeel: € 48 230,95 incl. btw en aandeel derde 
betaler). 
 
De raad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst ‘K-18-039: Weg- en 
rioleringswerken in Oud-Sint-Lenaartsepad' tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente 
Rijkevorsel. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het addendum bij de kaderovereenkomst met Eandis dat de 
verlenging van deze overeenkomst tot 1 april 2019 inhoudt. 
 
De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op het verkavelingsplan, tot het realiseren van een 
verkaveling met twee bouwkavels, op een perceel gelegen Looiweg 13, wordt goedgekeurd. 
 
De raad gaat akkoord met het retributiereglement op het afleveren van reflecterende 
huisnummers dat zal gelden per 1 juli 2018.  
 


