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Openbaar 
  

1. OCMW. Budgetwijziging 3 - 2019 van het OCMW. Goedkeuring.   

 
De derde budgetwijziging van 2019 van het OCMW wordt goedgekeurd. 
 

2. OCMW. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring.   

 
Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW wordt goedgekeurd. 
 

3. Gemeente. Budgetwijziging 3 - 2019. Vaststelling.   

 
De derde budgetwijziging van 2019 van de gemeente wordt vastgesteld. 
 

4. Gemeente. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.   

 
Het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente wordt vastgesteld. 
 

5. Financiën. Dotatie politiezone 2020. Goedkeuring.   

 
De dotatie van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting 
2020, zijnde € 645.020,17 in de gewone dienst en  € 177.349,00 in de buitengewone dienst, 
wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Noorderkempen. 
 

6. Financiën. Dotatie HVZ Taxandria 2020. Goedkeuring.   

 
De dotatie van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in begroting 2020 van de HVZ 
Taxandria, zijnde € 539.235 voor de gewone dienst en € 124.877 voor de buitengewone dienst 
wordt goedgekeurd en toegekend aan de HVZ Taxandria. 
 

7. Financiën. Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2019. Goedkeuring.   

 
De verdeling van de subsidies dienstjaar 2019 inzake ontwikkelingssamenwerking wordt 
goedgekeurd. 
 

8. Financiën. Verdeling subsidies 2020. Goedkeuring.   

 
De verdeling van de subsidies voor het jaar 2020 wordt goedgekeurd. 
 

9. Huishoudelijk reglement inzake de uitleendienst. Vaststelling.   

 
Het huishoudelijk reglement inzake de uitleendienst wordt vastgesteld en geldt vanaf 1 januari 
2020 t.e.m. 31 december 2025. 
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10. Huishoudelijk reglement inzake de lokalen- en zalenverhuur. Vaststelling.   

 
Het huishoudelijk reglement inzake de lokalen-en zalenverhuur wordt vastgesteld en geldt vanaf 
1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025. 
 

11. Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. Vaststelling.   

 
Met ingang van 1 januari 2020, voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
belasting gevestigd op de aflevering van administratieve stukken. 
  

12. Belastingreglement inzake de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - 
AJ 2020-2025. Vaststelling.   

 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten behoeve van de gemeente 837,53 
opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest geheven. 
 

13. Belastingreglement inzake de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 
Vaststelling.   

 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste 
van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van vermelde aanslagjaren. 
  

14. Belastingreglement op masten, pylonen en andere draagconstructies. Vaststelling.   

 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op 
allerhande masten, pylonen en andere draagconstructies in open lucht en zichtbaar vanaf de 
openbare weg. 
  

15. Belastingreglement op brandstofverdelingsapparaten. Vaststelling.   

 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op 
de voor het publiek toegankelijke brandstofverdelingsapparaten die op 1 januari van het 
aanslagjaar bestaan. 
  

16. Retributiereglement inzake zakken voor de inzameling van GFT. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het afleveren van zakken voor de inzameling van GFT. 
 

17. Retributiereglement inzake de inname van openbaar domein in het kader van bouw- en 
verbouwingswerken. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op de inname van het openbaar domein door het plaatsen van voorwerpen in het kader 
van werfinrichting voor andere bouw- en verbouwingswerken dan deze voor openbaar nut, tenzij 
deze ingebruikname van het openbaar domein toegestaan is op grond van een overeenkomst.  
 

18. Retributiereglement inzake eenvormige plaatsrechten tijdens markt- en foordagen. 
Vaststelling.   
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Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het innemen van een standplaats tijdens markt- en foordagen, tenzij deze 
ingebruikname van het openbaar domein toegestaan is op grond van een overeenkomst. 
  

19. Retributiereglement inzake dranken. Vaststelling.   

  
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op dranken die aan het publiek worden aangeboden door middel van drankautomaten 
en bij de terbeschikkingstelling van lokalen. 
  

20. Retributiereglement inzake het opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve 
stukken en inlichtingen. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd die verschuldigd is voor het opzoeken, samenstellen en afleveren van administratieve 
stukken en inlichtingen. 
  

21. Retributiereglement inzake het uitvoeren van werken: overwelven baangrachten met 
plaatsen kopmuren en aanbrengen verharding overwelfde gracht. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het 
uitvoeren van werken door derden. 
  

22. Retributiereglement inzake het ophalen en verwijderen van marktafval. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het ophalen en verwijderen van marktafval. 
  

23. Retributiereglement inzake het afleveren van adresetiketten. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het afleveren van adresetiketten. 
  

24. Retributiereglement inzake het storten van afvalfracties in het recyclagepark. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het storten van afvalfracties in het recyclagepark. 
  

25. Retributiereglement inzake compost en potgrond. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het afleveren van Vlaco-compost en Vlaco-potgrond. 
 

26. Retributiereglement inzake composteringsmiddelen. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het afleveren van composteringsmiddelen. 
  

27. Retributiereglement inzake de begraafplaatsen. Vaststelling.   
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Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op bepaalde prestaties en diensten met betrekking tot de begraafplaatsen. 
  

28. Retributiereglement inzake de lokalen- en zalenverhuur. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het niet-bestendig gebruik van gemeentelijke lokalen en zalen door andere 
gebruikers dan de diensten van de gemeente en het OCMW en de adviesraden. 
  

29. Retributiereglement inzake de speelpleinwerking Kiekeboe, grabbelpas en swappas. 
Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking 
Kiekeboe, grabbelpas en swappas. 
  

30. Retributiereglement inzake de terbeschikkingstelling van elektriciteit. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op de terbeschikkingstelling van elektriciteit voor foren, markten en 
openluchtevenementen. De elektriciteit wordt ter beschikking gesteld door middel van vaste 
gemeentelijke aansluitkasten voor aanlevering van elektriciteit in laagspanning op een openbare 
plaats op het grondgebied van de gemeente.  
  

31. Retributiereglement inzake werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2022 wordt een retributie 
gevestigd op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk 
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en 
Nutswerken langs gemeentewegen. 
  

32. Retributiereglement inzake standplaatsen op openbaar domein buiten markt- en 
foordagen. Vaststelling.   

  
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het innemen van een standplaats buiten markt- en foordagen, tenzij deze 
ingebruikname van het openbaar domein toegestaan is op grond van een overeenkomst. 
  

33. Retributiereglement inzake het gebruik van kleedkamers en gemeentelijke voetbalvelden 
voor wedstrijden. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het gebruik van kleedkamers en gemeentelijke voetbalvelden voor 
voetbalwedstrijden. 
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34. Retributiereglement inzake het gebruik van de gemeentelijke sport- en recreatievelden 
Sportcentrum De Valk. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het gebruik van gemeentelijke sport- en recreatievelden Sportcentrum De Valk voor 
het inrichten van tornooien en evenementen. 
  

35. Retributiereglement inzake occasionele activiteiten. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op occasionele activiteiten met een eenmalig karakter die worden georganiseerd door 
het gemeentebestuur. 
 

36. Retributiereglement inzake reflecterende huisnummers. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het afleveren van reflecterende huisnummers. 
  

37. Retributiereglement inzake thermohygrometers. Vaststelling.   

 
Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie 
gevestigd op het afleveren van thermohygrometers. 
 

38. Subsidiereglement inzake voorhuwelijkssparen. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor het 
voorhuwelijkssparen. 
 

39. Subsidiereglement inzake thuisverzorging bejaarden. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend aan 
zorgbehoevende bejaarden die in de gemeente Rijkevorsel ingeschreven zijn. 
 

40. Subsidiereglement inzake de rouwdienst voor Oud - Strijders. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor de 
rouwdienst van Oud – Strijders. 
 

41. Subsidiereglement inzake geboortepremie en adoptiepremie en het opvangen van een 
pleegkind. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt er een premie toegekend bij de 
geboorte of adoptie van een kind, of voor het opvangen van een pleegkind in de vorm van 
perspectiefbiedende pleegzorg (opvang langer dan 1 jaar m.i. van enkel weekendopvang) 
 

42. Subsidiereglement inzake andersvaliden. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend aan 
andersvaliden. Deze premie wordt beschouwd als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die de 
andersvalide persoon vereist. 
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43. Subsidiereglement inzake het gebruik van herbruikbare luiers. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor het 
gebruik van herbruikbare luiers. 
 

44. Subsidiereglement inzake het gebruik van hemelwater. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor de aanleg 
van een hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning waarvoor een bouwvergunning werd 
verkregen vóór 1 februari 2005. 
 

45. Subsidiereglement inzake de afkoppeling van hemelwater. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor het 
aanleggen van een gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. 
 

46. Subsidiereglement inzake zwerfvuilophaling. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor de 
ophaling van zwerfvuil, door verenigingen. 
 

47. Subsidiereglement inzake Diftar. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend betreffende 
Diftar. 
 

48. Subsidiereglement inzake toiletcabines. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor 
toiletcabines. 
 

49. Subsidiereglement inzake compensatie onroerende voorheffing. Goedkeuring.   

 
Art.1.- Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een compenserende premie 
toegekend voor onroerende voorheffing. 
Art.2.- De premie kan jaarlijks worden toegekend aan de door het gemeentebestuur erkende 
jeugd- , sport – en cultuurverenigingen van de gemeente Rijkevorsel. 
Art.3.- De premie wordt vastgesteld op 70% van het bedrag dat als gevolg van gemeentelijke 
opcentiemen aan onroerende voorheffing moet worden betaald. 
Art.4.- De premie kan enkel worden toegekend aan de verenigingen die een eigen kadastraal 
inkomen hebben en hierdoor onroerende voorheffing dienen te betalen. 
Het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing van de Vlaamse Overheid dient te worden 
voorgelegd en mag slechts betrekking hebben op het aanslagjaar dat direct voorafgaat aan het 
jaar van de aanvraag van de premie. 
 

50. Subsidiereglement inzake de ondersteuning van de imkers. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend ter 
ondersteuning van de imkers. 
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51. Subsidiereglement inzake het buitengemeentelijk zwembadgebruik. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gegeven aan het reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik 
voor inwoners van Rijkevorsel voor de periode 2020-2025. 
 

52. Subsidiereglement inzake duurzaam bouwen en wonen. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor duurzaam 
wonen en bouwen. 
 

53. Subsidiereglement inzake brandwacht bij evenementen. Goedkeuring.   

 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor de 
aanwezigheid van een brandwacht, die wordt opgelegd voor evenementen in Rijkevorsel. De 
premie dient ter ondersteuning indien bij de organisatie van een evenement een brandwacht 
nodig is. 
 

54. Reglement inzake de erkenning van sportverenigingen. Goedkeuring.   

 
Met ingang vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt het 
reglement inzake de erkenning van sportverenigingen vastgesteld.  
 

55. Subsidiereglement investeringskosten sportinfrastructuur voor sportverenigingen. 
Goedkeuring.   

 
Met ingang vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt het 
subsidiereglement investeringskosten sportinfrastructuur door sportverenigingen vastgelegd. 
 

56. Subsidiereglement inzake de actieve jeugdwerking bij erkende sportverenigingen. 
Goedkeuring.   

 
Met ingang vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt het 
subsidiereglement inzake de actieve jeugdwerking bij erkende sportverenigingen vastgesteld. 
 

57. Subsidiereglement inzake het afhuren van niet-gemeentelijke infrastructuur voor 
sportverenigingen. Goedkeuring.   

 
Met ingang vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt het 
subsidiereglement inzake het afhuren niet-gemeentelijke infrastructuur voor sportverenigingen 
vastgelegd. 
 

58. Subsidiereglement inzake sportverenigingen. Goedkeuring.   

 
Met ingang vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt het 
subsidiereglement inzake sportverenigingen vastgesteld. 
 

59. Sportraad Rijkevorsel. Erkenning adviesorgaan. Vaststelling statuten. Goedkeuring.   
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De raad erkent de gemeentelijke sportraad als volwaardig adviesorgaan voor aangelegenheden 
die betrekking hebben op het sportbeleid en hecht goedkeuring aan de statuten ervan. 
 

60. Jeugdraad Rijkevorsel. Erkenning adviesorgaan. Vaststelling statuten. Goedkeuring.   

 
De Gemeenteraad erkent de gemeentelijke jeugdraad als volwaardig adviesorgaan zoals 
decretaal verplicht wordt in het decreet lokaal jeugdbeleid en hecht goedkeuring aan de 
statuten ervan. 
 

61. Cultuurraad Rijkevorsel. Erkenning adviesorgaan. Vaststelling statuten. Goedkeuring.   

 
De Gemeenteraad erkent de gemeentelijke cultuurraad als volwaardig adviesorgaan en hecht 
goedkeuring aan de statuten ervan. 
 

62. Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Erkenning adviesorgaan. 
Vaststelling statuten.   

 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsondersteuning wordt erkend als officieel 
adviesorgaan en de statuten worden goedgekeurd. 
 

63. Sportregio Noorderkempen ILV. Verlenging samenwerkingsovereenkomst 2020-2025. 
Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met de nieuwe overeenkomst voor het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Sportregio Noorderkempen ILV voor de periode 2020-2025. 
  

64. Sportregio Noorderkempen ILV. Stemgerechtigde en plaatsvervanger in het beheerscomité. 
Aanduiding.   

 
Tot afgevaardigden van de gemeenteoverheid in het beheerscomité van intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Sportregio Noorderkempen ILV worden verkozen: 

 Mevr. Nathalie Stoffelen als afgevaardigde 

 Dhr. Stefan Maes als plaatsvervanger 
 

65. Schoolzwemmen. Bevoorrecht partnerschap zwembad Beerse. Overeenkomst 2020-2025. 
Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord om het bevoorrechte partnerschap rond het schoolzwemmen aan te gaan 
met AGB Beerse, overeenkomstig de overeenkomst betreffende het gebruik en de exploitatie 
van het gemeentelijke zwembad van Beerse voor de periode van 1 januari 2020 eindigend op 31 
december 2025. 
 

66. Bruikleenovereenkomst lokalen kerkfabriek Sint-Willibrordus te Doelenpad 8. Goedkeuring.   

 
Het ontwerp van bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Rijkevorsel en kerkfabriek Sint-
Willibrordus inzake het gebruik van de lokalen te Doelenpad 8 wordt goedgekeurd voor 
onbepaalde duur. 
 

67. ILV Noorderkempen Werkt. Verlenging samenwerkingsovereenkomst met VDAB. 
Goedkeuring.   
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Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 
2020-2025 tussen ILV Noorderkempen Werkt en de VDAB. 
 

68. Intergemeentelijke samenwerking GIS-coördinatie 2020-2025. Deelname. Bekrachtiging.   

 
De deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening GIS-coördinatie voor de periode 2020-
2025 wordt bekrachtigen. 
 

69. ELZ Kempenland VZW. Statuten en vertegenwoordigingsmandaat voor afgevaardigden. 
Goedkeuring.   

 
De voorgelegde oprichtingsakte en modelstatuten van de ELZ Kempenland vzw worden 
goedgekeurd in aangepaste vorm. 
Raadslid Peter Janssens wordt aangeduid als volmachtdrager en schepen Albert Vangenechten 
als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van ELZ Kempenland vzw tot en met 31 
december 2024. 
 

70. Verhoging waarde maaltijdcheques. Goedkeuring.   

 
Het voorstel om de waarde van de maaltijdcheque te verhogen met 0,5 euro via de 
werkgeversbijdragen vanaf 1 januari 2020 wordt goedgekeurd. 
 

71. Delegatiereglement inzake het vaststellen van de tarieven van retributies.   

 
Met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt de 
bevoegdheid om de tarieven van retributies vast te stellen en om de wijze van de inning van de 
retributies te bepalen, gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen, voor zover 
de gemeenteraad bij het vestigen van de retributie de tarieven en/of de wijze van inning niet 
zelf heeft vastgesteld. 
 


