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1. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente.   

 
Het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, wordt vastgesteld. 
Openbaar 
 

2. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.   

 
Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd. 
 

3. Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2020. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan de verdeling van de subsidies dienstjaar 2020 inzake 
ontwikkelingssamenwerking. 
 

4. Verdeling subsidies 2021. Goedkeuring.   

 
De verdeling van de subsidies voor het jaar 2021 wordt goedgekeurd.  
  

5. Dotatie politiezone 2021. Goedkeuring.   

 
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting 
2021, zijnde in € 942.641,00  in de gewone dienst en € 16.818,00 in de buitengewone dienst, 
wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Noorderkempen. 
 

6. Dotatie HVZ Taxandria 2021. Goedkeuring.   

 
De dotatie 2021 aan de brandweerzone Taxandria ten bedrage van € 526.535 voor de gewone 
dienst en € 115.253 voor de buitengewone dienst wordt goedgekeurd. 
 

7. LVS Projects. Wegtracé ter hoogte van Koekhoven Hoogstraatsesteenweg. Kosteloze 
grondafstand en vestiging erfdienstbaarheid. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de kosteloze grondafstand en de vestiging van een 
erfdienstbaarheid voor openbaar nut ter hoogte van Hoogstraatsesteenweg 82, 84A, 84B 
en 86 te 2310 Rijkevorsel,  
 

8. Reglement betreffende horeca pop-ups. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe reglement voor het plaatsen van horeca pop-ups. 
 

9. Klachtenbehandeling. Rapportering.   

 
Kennis wordt genomen van de ingediende klachten bij het lokaal bestuur Rijkevorsel. 
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10. Extra punt. Coronacrisis. Noodfonds verenigingen. Mandaat schepencollege. Goedkeuring.   

 
Aan het college van burgemeester en schepenen een mandaat te geven om voorschotten uit te 
betalen voor de subsidies voor verenigingen met de middelen die aan het lokaal bestuur 
Rijkevorsel ter beschikking werden gesteld tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de 
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de 
armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie in afwachting van de vaststelling van een 
reglement ter zake door de raad. 


