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Openbaar 

1. Coronacrisis. Organisatie vergaderingen bestuursorganen. Bekrachtiging 
burgemeesterbesluit.   

 
Het besluit van de burgemeester van 12 mei 2020 inzake de organisatie van de vergaderingen 
van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis wordt bekrachtigd. 
 

2. Ontslag gemeenteraadslid mevr. Wouters An. Aktename.   

 
Akte wordt genomen van het schriftelijk ontslag d.d. 29 april 2020 van mevr. An Wouters als 
gemeenteraadslid. 
 

3. Geloofsbrieven dhr. Kristof Van Hoye. Goedkeuring.   

 
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Kristof Van Hoye, 
worden goedgekeurd. Betrokkene wordt toegelaten tot het afleggen van de eed. 
 

4. Eedaflegging van dhr. Kristof Van Hoye als gemeenteraadslid in openbare zitting in handen 
van de voorzitter.   

 
Het nieuwe raadslid legt de eed af in handen van de voorzitter van de raad en voegt zich 
vervolgens bij de vergadering. 
 

5. Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling.   

 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld. 
 

6. IKA. Algemene vergadering d.d. 15/6/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IKA op 15 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

7. TMVS dv. Algemene jaarvergadering 16/6/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van TMVS op 16 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

8. IVEKA (Fluvius). Algemene Vergadering d.d. 16/6/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IVEKA op 16 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
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9. PIDPA. Algemene Vergadering d.d. 19/6/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van PIDPA op 19 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

10. PONTES. Algemene vergadering d.d. 10/06/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van PONTES op 10 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

11. CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 25/6/2020. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van CIPAL op 25 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

12. IOK. Algemene vergadering d.d. 30/06/2020. Agenda en vaststelling mandaat. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK op 30 juni 
2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

13. IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering d.d. 30/06/2020. Agenda en vaststelling mandaat. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK Afvalbeheer 
op 30 juni 2020, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

14. Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen gol. Algemene Vergadering d.d. 
29/6/2020. Goedkeuring agenda, verlenging samenwerkingsverband en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

15. Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Mandaat raad van bestuur.   

 
Raadslid Lieven Van Nyen wordt aangeduid als bestuurder bij de bouwmaatschappij de 
Noorderkempen tot 2026. 
 

16. Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen. Aanpassing.   

 
De raad gaat akkoord met een aanpassing van het reglement inzake het register van 
verwaarloosde gebouwen en woningen. 
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17. Ruimtelijk uitvoeringsplan Site Sas. Beperkte herziening. Vaststelling.   

 
De raad stelt een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Site Sas vast zoals 
weergegeven in het document ‘Beperkte herziening RUP Site Sas’ en het aangepaste grafisch 
plan.  
 

18. Oprichting Schakelzorgcentrum Kempen. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur d.d. 29 maart 2020 tot 
oprichting van een schakelzorgcentrum gelegen te 2300 Turnhout, Graatakker 104. Voor de 
eerstelijnszones 'Kempenland' en 'Middenkempen' wordt één schakelzorgcentrum opgericht. De 
gemeenteraad verklaart zich akkoord tot het uitbouwen en indien nodig operationeel maken van 
het schakelzorgcentrum. 
 


