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KORT VERSLAG – gemeenteraad - zitting van 27 mei 2019 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IOK 
en IOK Afvalbeheer op 27 juni 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergaderingen van PIDPA, IVEKA, 
IKA, CIPAL, PONTES van juni 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 
De gemeentelijke vertegenwoordiger bij LOGO Kempen vzw wordt aangeduid. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergaderingen van de Academie 
voor Muziek en Woord De Noorderkempen d.d. 29 juni 2019, alsook de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 
De raad gaat akkoord met de bepalingen voor de samenstelling van de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening (GECORO). Tevens wordt een vertegenwoordiging uit elke politieke 
fractie aangeduid. 
 

Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus en de 
rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef. 
 
De gemeenteraad keurt het voorstel van dading goed tussen gemeente Rijkevorsel en Deckx 
Algemene Ondernemingen NV n.a.v. onderhoudswerken van de asfaltwegen in 2018. 
 
Akkoord wordt gegaan met de huurovereenkomst met Kind en Preventie vzw voor de huur van 4 
lokalen boven de bibliotheek, gelegen Hoogstraatsesteenweg 19. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de gewijzigde openingsuren van verscheidene gemeentelijke 
diensten, alsook de gewijzigde glijdende uurroosters, vanaf 1 september 2019. 
 
De raad gaat akkoord met de schrapping van het reglement gemeentebelasting op openbare 
danspartijen. 
 
De raad gaat akkoord met de toekenning van een subsidie van € 414,46 aan Michiel Hendrickx in 
het kader van zijn internationale stage in Costa Rica van 17 september 2018 t.e.m. 25 januari 
2019. 
 
Op verzoek van voorzitter De Visscher Wim, werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraadszitting:  Overeenkomst tussen de gemeente Rijkevorsel, Aldi en Lema 
inzake het distributiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8. Afwijking m.b.t. opslagtanks.   
Akkoord wordt gegaan met het voorstel. 
 
Op verzoek van raadslid Willemse Renilde, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd volgend 
punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: Paraat voor de schoolstraat. 
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het voorstel. 
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Op verzoek van raadslid Willemse Renilde, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd volgend 
punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: Susbidiereglement voor 
handelspanden in kernwinkelgebieden. 
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het voorstel. 
Op verzoek van raadslid Willemse Renilde, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd volgend 
punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: Gemeentebelasting op 
drijfkracht. Afschaffing. 
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het voorstel. 
 
Op verzoek van raadslid Backx Lut, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd volgend punt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting: Voor-en naschoolse kinderopvang. 
Verhoging van loonschaal voor begeleiders. 
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het voorstel. 
 
 
 


