
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 26 november 2018. 

 
Akte wordt genomen van het ontslag dat dhr. Bevers Paul op 24 oktober 2018 bij de 
voorzitter van de gemeenteraad heeft ingediend als gemeenteraadslid van de gemeente 
Rijkevorsel. 
 
De geloofsbrieven van dhr. Bart Van De Mierop voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid 
worden goedgekeurd.  
Het nieuwe raadslid legt de eed af in openbare zitting in handen van de voorzitter van de 
raad en voegt zich vervolgens bij de vergadering. 
 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw vastgesteld.  
 
De eerste budgetwijziging van 2018 wordt vastgesteld. 
 
De verdeling van de subsidies voor het jaar 2019 worden goedgekeurd. 
 
De raad gaat akkoord met de toekenning van de dotatie van de gemeente Rijkevorsel aan de 
hulpverleningszone Taxandria, zijnde € 502.008 voor de gewone dienst en € 84.600 voor de 
buitengewone dienst. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de toekenning van de dotatie van de gemeente Rijkevorsel  
aan de politiezone Noorderkempen, zijnde in totaal € € 979 575,13. 
 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de intercommunales CIPAL, IVEKA, PONTES, 
TMVS, worden goedgekeurd. De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld zoals eerder aangeduid. 
 
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen gol d.d. 12 december 2018 worden aangeduid. 
 
Akkoord wordt gegaan met de intekening op het aan de gemeente toekomende 'pro rata' 
deel van de aangeboden provinciale aandelen in Pidpa, nl. 96 aandelen ter waarde van € 
2,50 en zal de volstorting ervan doen na beslissing van de raad van bestuur over de 
toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.  
 
Goedkeuring wordt gegeven aan KFC Zwarte Leeuw om een hulplening te verkrijgen voor het 
bekostigen van een renovatie aan hun accommodatie. 
 
Akkoord wordt gegaan met de beheersovereenkomst tussen OCMW Rijkevorsel en gemeente 
Rijkevorsel met betrekking tot een feitelijk geïntegreerde afdeling schoonmaak. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de beheersovereenkomst tussen OCMW Rijkevorsel en 
gemeente Rijkevorsel inzake instructierecht van leidinggevenden over personeelsleden van 
het andere bestuur. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de schrapping van de bijlage ‘Vormingsreglement’ bij de 
rechtspositieregeling. 
 
In het kader van de wetgeving GDPR beslist de raad om de bevoegdheid met betrekking tot 
de goedkeuring, afkeuring of wijziging van een verwerkersovereenkomst te delegeren aan 
het college van burgemeester en schepenen. 



 
Op verzoek van gemeenteraadslid Van Willemse, namens de Gemeentebelang & VLD-fractie 
werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: 

- Toegevoegd punt. Aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de 
gemeente Rijkevorsel. 

- Toegevoegd punt. Project “Onze Vergeten Helden”. 
Op verzoek van gemeenteraadslid Jacobs, namens de Gemeentebelang & VLD-fractie werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: 

- Toegevoegd punt. Glasbollen Hoogstraatsesteenweg - Wilgenstraat. 


