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Openbaar 

1. Gemeentefinanciën. Budgetwijziging 2019/2. Vaststelling.   

 
De tweede budgetwijziging van 2019 van het gemeentebestuur wordt vastgesteld. 
 

2. OCMW. Budgetwijziging 2019/2 van het OCMW. Goedkeuring.   

 
De tweede budgetwijziging van 2019 van het OCMW van Rijkevorsel wordt goedgekeurd. 
 

3. Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2020. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-
Willibrordus, alsook wordt akte genomen van het budget 2020, beide vastgesteld door de 
Kerkraad op 30 april 2019. 
 

4. Kerkfabriek Sint-Jozef. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2020. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Jozef, 
alsook wordt akte genomen van het budget 2020, beide vastgesteld door de Kerkraad van 9 
februari 2019. 
 

5. Onderwijs. Verslag schoolraad 4/6/2019. Kennisname.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 4 juni 2019.  
 

6. Verslag OCSG 11 juni 2019. Verdeling geïntegreerde zorgpunten. Verdeling stimulipunten. 
Convenant voor korte vervangingen. Werkingsreglement OCSG. Schooljaar 2019-2020. 
Goedkeuring.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van het OCSG d.d. 11 juni 2019 en goedkeuring wordt 
gehecht aan volgende voorstellen voor het schooljaar 2019-2020: 
-de verdeling van de geïntegreerde zorgpunten en stimulipunten 
-het convenant voor korte vervangingen 
-het werkingsreglement OCSG 
 

7. Permanent aanvullend politiereglement. Voorrangsregeling te Zuiderdijk. Goedkeuring.   

 
Om de doorstroming te regelen aan Zuiderdijk wordt een voorrangsregeling voorzien door middel 
van plaatsing bord B19 en B21.   
 

8. Permanent aanvullend politiereglement eenrichtingsverkeer Kruisboogweg (deel) en 
snelheidsbeperking 50 km/uur Kruisboogweg. Aanpassing. Goedkeuring.   
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Er wordt gedeeltelijk enkelrichtingsverkeer ingesteld in de Kruisboogweg door middel van 
verkeersborden F19 en C1, beide met onderbord M4. 
Eveneens wordt een snelheidsregime van 50 km/uur ingesteld in de Kruisboogweg en in Kleine 
Gammel tussen Gammel en het kruispunt met de Kruisboogweg, De voorrang van rechts is geldig. 
 

9. Permanent aanvullend politiereglement. Inrichting fietsstraten te Kerkdreef, Pastoor 
Lambrechtsstraat en Meir. Goedkeuring.   

 
In het kader van een veilige schoolomgeving worden fietsstraten ingericht te: 
-Kerkdreef van Essenweg tot aan de Pastoor Lambrechtsstraat 
-Pastoor Lambrechtsstraat van de kerk tot aan de Venweg 
-Meir 
 

10. Permanent aanvullend politiereglement. Inrichting fietsstraten te Molenstraat, 
Leopoldstraat, Korte Molenweg, Banmolenweg. Goedkeuring.   

 
In het kader van een veilige schoolomgeving fietsstraten worden fietsstraten ingericht te: 
-Molenstraat vanaf rotonde tot kruising met Sint-Luciestraat 
-Leopoldstraat 
-Korte Molenweg 
-Banmolenweg 
 

11. Retributiereglement betreffende het afleveren van de 'Rijkevorselse cadeaubox'. 
Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd voor het 
afleveren van de ‘Rijkevorselse Cadeaubox’. 
 

12. Organisatiebeheersing. Algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem. 
Goedkeuring aanpassing.   

 
Het aangepaste algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem wordt goedgekeurd. 
 

13. Klachtenbehandeling. Rapportering.   

 
Kennis wordt genomen van het overzicht van de ingediende klachten bij het lokaal bestuur. 
 

14. Kempen2030. Deelname.   

 
De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende 
engagementen. De gemeenteraad geeft het mandaat aan de burgemeester om het 
toetredingsformulier te ondertekenen. De gemeenteraad beslist om als gemeente het 
meerpartijen-engagement Kempen2030 te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende 
engagementen. 
 

15. Raamcontract Stad Brugge voor ICT (2018-2024). Deelname. Goedkeuring.   

 
De deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van ICT producten voor 
de ICT Opdrachtencentrale (2018-2024) van stad Brugge wordt goedgekeurd. 



 
 

Kort verslag -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel            3 

 
 

 

16. Onderhoudswerken 2019 - betonwegen. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en 
raming.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019106 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudswerken 2019 - betonwegen”, 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 € 70.697,64 excl. 
btw. 
 

17. Meir 9-11. Openbare verkoop. Notariële akte openbare verkoop. Goedkeuring   

 
De voorliggende akte opgemaakt door notaris Verlinden, voor de openbare verkoop van de 
woningen Meir 9 en 11 te 2310 Rijkevorsel, met een totale oppervlakte van 5 are en 42 ca, wordt 
goedgekeurd, waarbij de verkoopprijs minimaal de geschatte waarde dient te zijn. 
 

18. Verlichting kunstgrasvelden site Rijko. Offerte Fluvius. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad keurt de offerte d.d. 12 juli 2019 vanwege Fluvius ten bedrage van € 
87.882,98 excl. btw voor de levering en plaatsing van terreinverlichting op de site Rijko goed. 
 

19. Berkenrijs gratis grondafstand. Overeenkomst met Salmmeir BVBA aangaande de 
tussenkomst in de aanleg van een fietspad en uitwijkstroken. Bespreking.   

 
Er wordt kennis genomen van de ondertekende beloften van gratis grondafstand aan het 
gemeentebestuur door BVBA Berkenrijs, BVBA Salmmeir en de familie Hofmans-Janssens 
ondertekend op 2 en 4 juli 2019. Een overeenkomst waarin de afspraken, rechten en 
verplichtingen werden opgenomen tussen het gemeentebestuur en de BVBA Salmmeir wordt 
goedgekeurd. 
 

20. Raamcontract voor aanstelling architect 2019. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze en raming.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 19/08 en de raming voor de opdracht 
“Raamcontract voor aanstelling architect”. De 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. 
 

21. Heraanbesteding verzekeringsportefeuille. Kennisname schrijven AXA d.d. 18.07.2019. 
Goedkeuring rectificaties bij lastenboek.   

 
Er wordt kennis genomen van het schrijven van AXA Belgium NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel, 
d.d.18 juli 2019, aangaande enkele opmerkingen bij het bestek "verzekeringen en aanverwante 
diensten". 
 
 


