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Openbaar 

1. TMVS. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10/12/2019. Statutenwijziging. Agenda en 
vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
TMVS op 10 december 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 
 

2. IKA. Buitengewone Algemene vergadering 9/12/2019. Kapitaalverhoging. Agenda en 
vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IKA 
op 9 december 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

3. Pidpa. Buitengewone Algemene Vergadering 20/12/2019. Agenda en vaststelling mandaat. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Pidpa op 20 december 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 
 

4. PONTES. Buitengewone algemene vergadering d.d. 18/12/2019. Agenda en vaststelling 
mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
PONTES op 18 december 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 
 

5. CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12/12/2019. Agenda en vaststelling 
mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
CIPAL dv op 12 december 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 

6. IOK. Buitengewone algemene vergadering d.d. 17/12/2019. Agenda en vaststelling 
mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IOK 
op 17 december 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
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7. IOK Afvalbeheer. Buitengewone algemene vergadering d.d. 17/12/2019. Agenda en 
vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IOK 
Afvalbeheer op 17 december 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

8. Academie voor muziek en woord De Noorderkempen. Algemene vergadering d.d. 
12/12/2019. Agenda en aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger legislatuur. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van de Academie voor 
muziek en woord de Noorderkempen op 12 december 2019, alsook de mandaten van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld voor de resterende legislatuur. 
 

9. Politie. Permanent aanvullend politiereglement. Instellen enkelrichting te Koekhoven. 
Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met het instellen van eenrichtingsverkeer in Koekhoven door middel van 
de plaatsing van het bord F19 aan de splitsing en bord C1 aan kruising N14 
(Hoogstraatsesteenweg) met Koekhoven. 
 

10. Belastingreglement op bedrijfsruimten. Vaststelling.   

  
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op bedrijfsruimten. Voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025 wordt een algemene gemeentebelasting geheven op de bedrijven, die op 1 
januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente één of meerdere vestigingen 
gebruiken of tot gebruik voorbehouden. 
  

11. Belastingreglement op woonruimten. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op woonruimten. Voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025 wordt een algemene gemeentebelasting gezinnen geheven, welke wordt 
gevorderd van elk gezin dat op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel een hoofdverblijf 
ter beschikking heeft op 1 januari van het aanslagjaar. 
  

12. Belastingreglement op tweede verblijven. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op tweede verblijven. 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op tweede verblijven. 
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid waarvan degene die er kan 
verblijven, voor deze woongelegenheid niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de 
gemeente Rijkevorsel op 1 januari van het aanslagjaar, ongeacht het feit of het gaat om 
landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, 
optrekjes, chalets en alle andere woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets 
gelijkgestelde caravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.  
 

13. Belastingreglement op het ophalen en bewaren van goederen. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op het ophalen en bewaren van goederen. 
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Met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een 
gemeentebelasting gevestigd op het ophalen en bewaren door het gemeentebestuur van: 
1° de goederen aan het bestuur afgegeven overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 30 
december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, waarvan de vinder de 
eigenaar niet kent en waarvan hij zich meester maakt; 
2° de goederen bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Wet van 30 december 1975 betreffende 
de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter 
uitvoering van vonnissen tot uitzetting; 
3° de door de politie in beslag genomen voertuigen; 
4° de gevonden huisdieren. 
  

14. Belastingreglement op drijfkracht. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op drijfkracht. 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de 
motoren die gebruikt worden in de industriële, handels- of landbouwbedrijven, ongeacht de 
vloeistof of energiebron die hen voortbeweegt. De gemeentebelasting wordt vastgesteld op 1 
januari van het aanslagjaar.  
  

15. Belastingreglement op het parkeren met beperkte parkeertijd. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op het parkeren met beperkte parkeertijd 
met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025. Er wordt een 
belasting gevestigd op het parkeren van auto’s op de openbare weg of op de plaatsen 
gelijkgesteld aan de openbare weg, waar de blauwe zone-reglementering van toepassing is. 
  

16. Belastingreglement op het ophalen en verwerken van afval: DIFTAR. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op het ophalen en verwerken van afval. 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt ten 
behoeve van de gemeente een belasting gevestigd op het ophalen en verwerken van 
huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
via het DIFTAR-systeem. 
  

17. Belastingreglement op het ophalen en verwerken van grof vuil, gemengde metalen, 
snoeihout en PMD. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op het ophalen en verwerken van grof 
vuil, gemengde metalen, snoeihout en PMD met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn 
eindigend op 31 december 2025. 
  

18. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerruimten. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op het ontbreken van parkeerruimten. 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een onrechtstreekse belasting 
geheven: 
a) Bij het bouwen of verbouwen van gebouwen: op het niet aanleggen van één of meer 
parkeerplaatsen, die vereist zijn volgens de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning 
of de omgevingsvergunning of die zijn opgenomen in de goedgekeurde bouwplans om te voldoen 
aan de richtlijnen betreffende parkeerplaatsen; 
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b) Bij het wijzigen van de bestemming van één of meer parkeerplaatsen, zodanig dat niet meer 
wordt voldaan aan de vereisten inzake parkeerplaatsen, vermeld in de voorwaarden van de 
stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning of zodanig dat de vereiste 
parkeerplaatsen, opgenomen in de goedgekeurde bouwplans gevoegd bij deze vergunning, niet 
meer voorhanden zijn. 
  

19. Belastingreglement op inrichtingen waar alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse te 
koop worden aangeboden. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op inrichtingen waar alcoholische dranken 
voor verbruik ter plaatse te koop worden aangeboden voor de aanslagjaren 2020 tot en met 
2025. 
  

20. Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Het betreft een jaarlijkse gemeentebelasting, 
gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn 
opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en woningen. 
  

21. Belastingreglement op het afleveren van een omgevingsvergunning. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op het afleveren van een 
omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025. 
 

22. Belastingreglement op kampeerterreinen. Vaststelling.   

 
De raad geeft goedkeuring aan het belastingreglement op kampeerterreinen voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025. 
  

23. Rijkevorsel Leeft. Aanvraag jubileumsubsidie 25-jarig bestaan. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van een jubileumsubsidie van € 125 voor het 
25-jarig bestaan van Rijkevorsel Leeft. 
 

24. Aanwijzing gemeentelijk omgevingsambtenaar.   

 
Mevr. Carolien Martens wordt vanaf indiensttreding aangewezen als omgevingsambtenaar, zoals 
bedoeld in het decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
 

25. Extra agendapunt. Voor- en naschoolse kinderopvang. Verhoging van loonschaal voor 
begeleiders.   

 
Op verzoek van raadslid Backx Lut, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd dit agendapunt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. 
Er wordt geen beslissing genomen over onderhavig agendapunt en voorgelegd voorstel van 
beslissing. 
 

26. Extra agendapunt. Luierbox voor ongebruikte luiers.   
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Op verzoek van raadslid Backx Lut, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd dit agendapunt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. 
De raad stemt in met de verdere uitwerking van het dossier door het college van burgemeester 
en schepenen. 
 

27. Extra agendapunt. Verbod op bezit, verhandelen en gebruik voor oneigenlijke doeleinden 
van lachgas.   

 
Op verzoek van raadslid Backx Lut, namens de Gemeentebelangen-fractie, werd dit agendapunt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraadszitting. 
Er wordt geen beslissing genomen over onderhavig agendapunt en voorgelegd voorstel van 
beslissing. 
Besloten 


