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Openbaar 

1. Vaststelling jaarrekening 2018.   

 
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld. 
 

2. Vaststelling begrip 'dagelijks personeelsbeheer'.   

 
Het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt vastgesteld. 
 

3. Integratie gemeente en OCMW. Beheersovereenkomst inzake kruiselingse delegatie van 
bevoegdheden. Goedkeuring.   

 
De beheersovereenkomst tussen OCMW Rijkevorsel en gemeente Rijkevorsel inzake kruiselingse 
delegatie van bevoegdheden wordt goedgekeurd. 
 

4. Subsidieaanvraag Kempens Woonplatform Noord. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad beslist om verder deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform 
Noord en keurt het dossier met betrekking tot de subsidieaanvraag voor het project Kempens 
Woonplatform Noord goed. 
 

5. Plaatsen van zes LED-borden met snelheidsfunctie - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2019104   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019104 en de raming voor de opdracht 
“Plaatsen van zes LED-borden met snelheidsfunctie”, opgesteld door de Technische Dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 49.500,00 excl. 
btw of € 59.895,00 incl. 21% btw. 
 

6. Wegenis- en rioleringswerken Hoeveweg. Goedkeuring addendum bij de overeenkomst d.d. 
31/01/2018.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het 'addendum bij de overeenkomst d.d. 31 januari 2018 
betreffende de aanduiding van Pidpa/Hidrorio als opdrachtgevend bestuur van het project 'K-18-
004:Wegenis- en rioleringswerken in Hoeveweg (en Parre)' tussen Studieburo Schillebeeckx, 
Pidpa/Hidrorio, Elia en de gemeente Rijkevorsel. 
 

7. Raamcontract voor aanstelling ontwerper wegen 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2019103   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019103 en de raming voor de opdracht 
“Raamcontract voor aanstelling ontwerper wegen 2019”, opgesteld door de Technische Dienst. De 
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lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 143.999,00 excl. 
btw of € 174.238,79 incl. 21% btw. 
 

8. Notariële akte verwerving deel grond vroegere Aldi site, Ambachtsweg 8. Goedkeuring.   

 
De voorliggende akte opgemaakt door notaris Verlinden, tussen de gemeente Rijkevorsel, Aldi en 
Lema inzake het distributiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8, 2310 Rijkevorsel, kadastraal 
gekend als tweede afdeling, perceel nr. D 26 K 2, met een kadastrale oppervlakte van 6ha 52a 
8ca, dewelke de wederinkoop ten algemenen nutte inhoudt van een deel van het vermelde 
goed, met name een grondstuk met de daarop aanwezige bouwwerken en infrastructuur met een 
oppervlakte van 8 558 m², voor een bedrag van € 207 434,79 te indexeren bij het verlijden van 
de akte, wordt goedgekeurd. 
 

9. Lastenboek heraanbesteding verzekeringsportefeuille. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek voor "verzekeringen en aanverwante diensten", 
opgemaakt door Caru VOF, Rogierlaan 9 b4 te Oostende. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming voor 4 jaar bedraagt € 748 285,64 incl. 21% btw. 
 

10. LVS-projects – OMV-2019-033. Wegtracé en vaststelling lastvoorwaarden ter hoogte van de 
Hoogstraatsesteenweg en Koekhoven. Goedkeuring.   

 
Het openbaar domein zoals voorgesteld bij de omgevingsaanvraag met ons kenmerk OMV-2019-
033, ingediend door Dhr. Leemans Jef, Sint-Lenaartsebaan 128, 2390 Malle op de percelen 
gelegen te Hoogstraatsetseen 82 -88 en Koekhoven 7, kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie 
H, nrs. 847B, 159H02, 159X, 847H, 158X02, 847G, 847E, 847D, 159G02 wordt aanvaard. De 
gemeenteraad gaat ermee akkoord dat het binnengebied wordt uitgewerkt. 


