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Openbaar 

1. Besluit van de burgemeester d.d. 14 september 2020 inzake de vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de burgemeester d.d. 14 september 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt 
bekrachtigd. 
 

2. Mededeling inzake samenstelling gemeenteraad. Ontslag uit fractie en verder zetelen als 
onafhankelijke raadsleden. Kennisname.   

 
Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 16 september 2020 vanwege raadsleden dhr. Bart 
Van De Mierop, mevr. Lut Backx en dhr. Danny Eelen inzake het ontslag uit de fractie 
GemeenteBelangen. 
 

3. OCMW - Jaarrekening 2019. Kennisname.   

 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het OCMW van Rijkevorsel. 
 

4. Vaststelling jaarrekening 2019.   

 
De raad hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2019 van de gemeente Rijkevorsel. 
 

5. Opvolgingsrapportering BBC. Goedkeuring.   

 
De opvolgingsrapportering inzake de beleidsopvolging wordt goedgekeurd. 
 

6. Aanleg 150 kV Rijkevorsel - Beerse. Zuiderdijk - aandeel Rijkevorsel. Goedkeuring offerte.   

 
De offerte van AGBb bvba voor de aanleg van de 150Kv verbinding Rijkevorsel- Beerse wordt 
goedgekeurd voor het bedrag van € 51.850,08 excl. btw. 
 

7. Wijziging personeelsformatie en organogram. Goedkeuring.   

 
De personeelsformatie en het organogram van het lokaal bestuur Rijkevorsel worden aangepast 
goedgekeurd.  
 

8. Personeel. Wijziging bijlage rechtspositieregeling 'Bijzondere aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden'.   

 
De bijlage 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden' bij de rechtspositieregeling 
wordt, zowel voor de functie van deskundige ICT als voor de functie van deskundige omgeving, 
uitgebreid met de aanvullende aanwervingsvoorwaarde. 
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9. Personeel. Sectorakkoord.   

 
Aan het sectoraal akkoord 2020 van het lokaal bestuur Rijkevorsel wordt invulling gegeven. 
 

10. Subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit en duurzaam bouwen. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit 
en duurzaam bouwen.  
 

11. Gemeentelijk handhavingsbeleid ruimtelijke ordening. Goedkeuring prioriteitenlijst en 
handhavingsplan.   

 
De raad verleent goedkeuring aan de prioriteitenlijst en het handhavingsplan ruimtelijke 
ordening. 
 

12. Mobiliteit. Treinstation Noorderkempen. Invoering betalende parking. Standpunt 
gemeenteraad.   

 
De gemeenteraad van Rijkevorsel verzoekt de NMBS om haar beslissing omtrent de invoering van 
een betaalsysteem op de parking van station Noorderkempen te Brecht in te trekken en in 
overleg te treden met alle betrokken partijen omtrent de problematiek van de parking aan het 
station Noorderkempen. 
 

13. Extra punt. Ontwikkelingshulp Beiroet. Goedkeuring.   

 
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan de 
agenda door de ProVeussel-fractie. Het agendapunt wordt goedgekeurd. 
 

14. Extra punt. Asbest afvoeren naar het recyclagepark. Kostprijs.   

 
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan de 
agenda door raadslid Danny Eelen. Het agendapunt wordt verworpen. 
 

15. Extra punt. Ondersteuning verenigingen omwille van coronacrisis.   

 
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan de 
agenda door raadslid Danny Eelen. Het agendapunt wordt verworpen. 
 


