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1. Besluit van de burgemeester d.d. 22 oktober 2020 inzake de vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de burgemeester d.d. 22 oktober 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt 
bekrachtigd. 
Toelichting door exte rnen 

2. Dhr. Eric Goubin, hoofdlector Thomas More Mechelen. Presentatie 
communicatieonderzoek.   

 
Kennis wordt genomen van de presentatie van dhr. Eric Goubin, hoofdlector bij Thomas More 
Mechelen, inzake een bevraging georganiseerd over de gemeentelijke communicatie. 
Openbaar 

3. Belasting ophalen en verwerken grof vuil, gemengde metalen, snoeihout en P+MD.  
Wijziging.   

 
De raad hecht goedkeuring aan het belastingreglement waarbij met ingang van 1 januari 2021 
een belasting gevestigd wordt op het ophalen en verwerken van grof vuil en gemengde metalen, 
snoeihout en P+MD.  
 

4. Samenaankoop elektriciteit en aardgas door de gemeente en het ocmw voor hun gebouwen 
en installaties en voor de openbare verlichting. Goedkeuring.   

 
Voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor de gebouwen en installaties en voor de 
openbare verlichting zal vanaf 1 januari 2021 het lokaal bestuur Rijkevorsel, gemeente en 
OCMW, instappen op het aanbod energielevering van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).  De 
voorgelegde overeenkomsten en de algemene voorwaarden worden goedgekeurd. 
 

5. Grondverwervingen sportzone Sonsheide, sporthal de Valk. Notariële aktes voor verwerving 
van 3 aangrenzende percelen. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan drie grondverwervingen in de sportzone Sonsheide. 
 

6. Iveka. Inbreng in natura n.a.v. de toetreding voor de activiteit openbare verlichting. 
Notariële akte. Goedkeuring.   

 
Kennis wordt genomen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Iveka 
d.d. 13 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 13 december 2019 van 
de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Iveka en van de ermee gepaard gaande 
kapitaalverhoging.  
 

7. Herontwikkeling site Sas. Publiek-private samenwerking. Goedkeuring gunningswijze en 
bestek.   
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Goedkeuring wordt gehecht aan voorliggend bestek voor de publiek-private samenwerking met 
betrekking tot de herontwikkeling van de site Sas met bijhorende bijlagen. 
 

8. Inzet van bodycams door de lokale en federale politie binnen de politiezone 
Noorderkempen. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het inzetten van bodycams door de lokale en federale politie 
op grondgebied Rijkevorsel. 
 


