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Openbaar 

1. OCMW. Budgetwijziging 1 - 2019. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de eerste budgetwijziging van 2019 van het OCMW van 
Rijkevorsel. 
 

2. Welzijnszorg Kempen. Budget 2019 - Budgetwijzigingen 2018 - Correctie jaarrekening 2017. 
Kennisname.   

 
Er wordt kennis genomen van het budget 2019, de budgetwijzigingen 2018, alsook van de 
correctie van de jaarrekening 2017 van Welzijnszorg Kempen.  
 

3. Aanvraag subsidie ontwikkelingssamenwerking Ethiopië. Royens Esther. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met de toekenning van een subsidie van € 510,24 aan mevr. Esther Royens 
in het kader van haar internationale stage in Mekkele in Ethiopië van 17 februari 2019 t.e.m. 17 
mei 2019. 
 

4. Kind en Preventie. Aanpassing huurprijs Hoogstraatsesteenweg 19. Goedkeuring.   

 
De huurprijs voor Kind en Preventie voor het pand te Hoogstraatsesteenweg 19 wordt 
vastgelegd. 
 

5. Meir 9-11. Openbare verkoop. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de openbare verkoop van de woningen gelegen Meir 9 en Meir 
11 te 2310 Rijkevorsel, waarbij het verkoopprijs minimaal de geschatte waarde dient te zijn. 
 

6. Bibliotheek. Aanpassing dienstreglement. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het aangepaste dienstreglement van de bibliotheek. 
 

7. Vervoerregioraad van de vervoerregio Kempen. Aanstelling politieke vertegenwoordiging. 
Goedkeuring.   

 
De schepen bevoegd voor mobiliteit, dhr. Karl Geens, wordt aangeduid als vertegenwoordiger 
van de gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Kempen. De gemeente engageert 
zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Kempen.  
 

8. Toekennen eretitel ereschepen. Brosens Willi. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met de toekenning van een titel van ereschepen aan dhr. Brosens Willi. 
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9. Toegevoegd punt. Isoleren en vernieuwen van het dak van de gemeentelijke lagere school 
De Wegwijzer na stormschade.   

 
Op verzoek van gemeenteraadslid Renilde Willemse, namens de Gemeentebelangen-fractie werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. Er wordt geen 
goedkeuring verleend aan het voorstel. 
 

10. Toegevoegd punt. Bewegwijzering jeugdhuis De Wauwel en Chiro Sint-Jozef.   

 
Op verzoek van gemeenteraadslid Aline Maes, namens de ProVeussel-fractie werd volgend punt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. 
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het voorstel om bewegwijzering te voorzien voor JH De 
Wauwel en Chiro St Jozef. 
 

11. Toegevoegd punt. Stormschade en renovatie dak gemeentelijke lagere school De 
Wegwijzer.   

 
Op verzoek van gemeenteraadslid Aline Maes, namens de ProVeussel-fractie werd volgend punt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. Er wordt geen goedkeuring verleend 
aan het voorstel. 
 
 
 


