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Het zittingsverslag, zoals bedoeld in artikel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, wordt 
vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad. 
 
De eerste budgetwijziging van 2019 wordt vastgesteld en overgemaakt aan de toezichthoudende 
overheid. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van de rechtspositieregeling betreffende de 
toevoeging van de graad A4a-A4b en de wijziging van de algemene bevorderingsvoorwaarden. 
Tevens wordt goedkeuring verleend aan de aanpassing van de bijlage 'Bijzondere aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden' inzake de toevoeging van de graad A4a-A4b en de toevoeging van 
specifieke bevorderingsvoorwaarden. 
 
De raad gaat akkoord met het subsidiereglement betreffende ontwikkelingssamenwerking met 
ingang van 1 maart 2019. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de toekenning van een jubileumsubsidie van € 125 voor het 
25-jarig bestaan van FC Kliefhamers. 
 
De raad gaat akkoord met de toekenning van een jubileumsubsidie van € 250 voor het 50-jarig 
bestaan van Turnkring Lenig en Gezwind. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het 'addendum bij de overeenkomst d.d. 31 januari 2018 
betreffende de verdere uitwerking van het project 'K-18-004:Wegenis- en rioleringswerken in 
Hoeveweg (en Parre)' tussen Studieburo Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio, Elia en de gemeente 
Rijkevorsel. 
  
Akkoord wordt gegaan met de agendapunten voor de Algemene Vergadering van de Academie 
voor Muziek en Woord De Noorderkempen op 13 maart 2019. Als vertegenwoordigers van de 
gemeente Rijkevorsel worden aangeduid : dhr. Kevin Druyts en dhr. Lieven Van Nyen. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van CIPAL van  22 
maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden 
aangeduid : dhr. Bert Vangenechten en dhr. Kevin Druyts. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van TMVS van 20 
maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden 
aangeduid : dhr. Stefan Maes en dhr. Wim De Visscher. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van IKA van 19 maart 
2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden aangeduid : 
dhr. Kevin Druyts en dhr. Stefan Maes. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK van 19 maart 
2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden aangeduid : 
dhr. Peter Janssens en dhr. Kevin Druyts. 
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Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK Afvalbeheer 
van 19 maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden 
aangeduid : dhr. Peter Janssens en dhr. Kevin Druyts. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van Pontes van 27 
maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden 
aangeduid : dhr. Stefan Maes en dhr. Peter Janssens. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van IVEKA van 20 
maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden 
aangeduid : dhr. Lieven Van Nyen en dhr. Wim De Visscher. 
 
Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de Algemene Vergadering van Pidpa van 25 
maart 2019. Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel worden 
aangeduid : mevr. Zoë Wouters en dhr. Lieven Van Nyen. 
 
Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel in de Algemene Vergadering 
van de Kempische Heerd nv worden aangeduid : dhr. Peter Janssens en dhr. Kevin Druyts. 
 
Als gemeentelijke vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel in de Algemene Vergadering 
van Streekplatform Kempen worden aangeduid : dhr. Peter Janssens en dhr. Lieven Van Nyen. 
 
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders van 
IOK Afvalbeheer en duidt mevr. Marleen Peeters (Lille) aan als individuele vertegenwoordiger.  
 
De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders van 
IOK en duidt mevr. Marleen Peeters (Lille) aan als individuele vertegenwoordiger.  
 
Mevr. Nathalie Cuylaerts wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité 
(RBC) en de raad van bestuur van IVEKA. 
 
De raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtslijst van 15 kandidaat-bestuurders van 
CIPAL goed en duidt dhr. Koen Paredaens (Zoersel) aan als individuele vertegenwoordiger. 
 
De raad neemt kennis van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe raad van 
bestuur van Pidpa en bevestigt de voordracht van alle mandatarissen die werden voorgedragen 
als kandidaat-lid voor de raad van bestuur.  
 
De raad verklaart zich akkoord met deelname in het bekkenbestuur Maasbekken en Netebekken 
met dhr. Bob Van den Eijnden als gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Van Dun, namens de ProVeussel-fractie werd een agendapunt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. Mevr. An Torremans, wordt verkozen 
als vertegenwoordiger van de fractie ProVeussel in de beheerscommissie van de plaatselijke 
openbare bibliotheek. De raad stelt vast dat volgende vertegenwoordigers vanuit de fracties 
deel uitmaken van de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek: 

 mevr. Sabine Fransen - N-VA; 

 mevr. Monique Gabriëls - CD&V; 

 mevr. Renilde Willemse - Gemeentebelangen; 

 mevr. An Torremans - ProVeussel. 
 


