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Openbaar 

1. Ontslag gemeenteraadslid mevr. Willemse Renilde. Aktename.   

  
Akte wordt genomen van het ontslag van mevr. Renilde Willemse als raadslid van het lokaal 
bestuur Rijkevorsel. 
 

2. Geloofsbrieven dhr. Danny Eelen. Goedkeuring.   

 
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Danny Eelen worden 
goedgekeurd.  
 

3. Eedaflegging van dhr. Danny Eelen als gemeenteraadslid in openbare vergadering in 
handen van de voorzitter.   

 
Dhr. Danny Eelen legt de eed af als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel en dit in handen 
van de voorzitter van de raad. 
 

4. Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling.   

 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw vastgesteld. 
 

5. Rechtspositieregeling (RPR). Wijziging. Goedkeuring.   

 
Het bedrag van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer wordt aangepast naar 0,23€ per 
kilometer. 
 

6. Personeelsformatie. Wijziging. Goedkeuring.   

 
Met betrekking tot de tewerkstelling van de medewerkers BKO wordt de personeelsformatie 
aangepast. 
 

7. Reglement 2e pensioenpijler. Wijziging. Goedkeuring.   

 
Het percentage van de patronale bijdrage in dit reglement wordt aangepast van 2 naar 3%. 
 

8. Cipal DV (C-Smart). Opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 'Aankoop 
van ICT Infrastructuur' – Bestek nr. CSMRTINFRA19. Goedkeuring toetreding.   

 
De raad gaat akkoord met de toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop 
van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur”. 
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9. Cipal DV (C-Smart). opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 'Aankoop 
van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware' – Bestek nr. CSMNRTSOFT19. Goedkeuring toetreding.   

 
De raad gaat akkoord met de toetreding tot op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de 
aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware”. 
 

10. Openbare bibliotheek. Beheerscommissie. Verkiezing vertegenwoordiger politieke partij.   

 
Dit agendapunt wordt niet behandeld wegens geen voorwerp. 
 

11. Huurovereenkomst politiekantoor te Doelenpad 8. Goedkeuring.   

 
De huurovereenkomst tussen het lokaal bestuur Rijkevorsel en de Politiezone Noorderkempen 
inzake het politiegebouw te Doelenpad 8 met een maandelijkse huurprijs wordt goedgekeurd. 
 

12. Kapel klooster Sint-Jozef. Motivering onderhandse verkoop zonder mededinging om 
redenen van algemeen belang. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met de onderhandse verkoop van de kapel, gelegen Kerkdreef 63, zonder 
mededinging om redenen van algemeen belang. 
 

13. Groenonderhoud via sociale tewerkstelling. Lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019125. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Groenonderhoud via 
sociale tewerkstelling”. De raming bedraagt € 107.438,02 excl. btw. 
 

14. Aanbod energiediensten door Iveka - Fluvius Duurzame gebouwen. Goedkeuring 
kaderovereenkomst.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame gebouwen. 
 
 


