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Openbaar 

1. Politieverordening houdende tijdelijke maatregelen ten aanzien van het bedrijf Ebema, 
vestiging Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel, in het kader van de openbare 
gezondheid. Bekrachtiging.   

 
De politieverordening van de burgemeester d.d. 23 april 2021 houdende tijdelijke maatregelen 
ten aanzien van het bedrijf Ebema, vestiging Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel, in het 
kader van de openbare gezondheid wordt bekrachtigd. 
 

2. IVEKA (Fluvius). Algemene Vergadering d.d. 15/06/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IVEKA op 15 juni 
2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

3. IKA. Algemene vergadering d.d. 15/06/2021. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IKA op 15 juni 
2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

4. TMVS dv. Algemene jaarvergadering 15/06/2021. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van TMVS dv op 15 
juni 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

5. CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 24/06/2021. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van CIPAL dv op 24 
juni 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

6. PONTES. Algemene vergadering d.d. 24/06/2021. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van PONTES op 24 juni 
2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

7. PIDPA. Algemene Vergadering d.d. 18/06/2021. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van PIDPA op 18 juni 
2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
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8. Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d. 21/06/2021. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van de kunstacademie 
De Noorderkempen BGTS op 21 juni 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

9. Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Rekening 2020. Advies.   

 
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus. 
 

10. Kerkfabriek Sint-Jozef. Rekening 2020. Advies.   

 
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jozef. 
 

11. Bufferbekken Hoeveweg. Bijkomende grondverwerving. Goedkeuring ontwerpakte.   

 
De raad gaat akkoord met de grondverwerving aan Hoeveweg voor 2 delen van een perceel voor 
respectievelijk 313,61 m² en 62,31 m². 
 

12. Kapel Achtel.  Beheersovereenkomst met Kempisch Landschap en de Kerkfabriek.  
Goedkeuring.   

 
De beheersovereenkomst betreffende de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën te Achtel, tussen 
de gemeente  Rijkevorsel, Kempisch Landschap, Peredreef 5 te 2580 Putte en de kerkfabriek 
Willibrordus, wordt goedgekeurd. 
 

13. Kapel SAS. Renovatie. Aanbestedingsdossier. Goedkeuring.   

 
Het bestek betreffende de renovatie van de kapel SAS, voor een geraamd bedrag van € 
76.627,38 excl. btw wordt goedgekeurd. 
 

14. GLS De Wegwijzer. Bestek inzake compartimentering, aanpassing sanitaire blokken en 
vernieuwen dakgoten. Goedkeuring.   

 
Het bestek betreffende compartimentering, renovatie sanitair en dakgoten alsook de raming 
voor een bedrag van € 597 599,15 excl. btw worden goedgekeurd. 
 

15. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse 
Regering d.d. 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 te pandemie te versterken tot 
verderzetting van de engagementen in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse 
Regering van 7 mei 2021. Bekrachtiging.   

 
De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 mei 
2021 houdende de goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst optie 2 
inzake bron- en contactopsporing tijdens de COVID-19 pandemie. 
 


