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Toelichting door exte rnen 

Openbaar 

1. Jaarrekening 2020, deel gemeente. Vaststelling.   

 
De jaarrekening 2020, deel gemeente, wordt vastgesteld. 
 

2. Jaarrekening 2020, deel OCMW. Goedkeuring.   

 
De jaarrekening 2020, deel OCMW, wordt goedgekeurd. 
 

3. Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Aanpassing. Goedkeuring.   

 
Akkoord wordt gegaan met de voorgestelde aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad, in het kader van de toenemende digitalisering. 
 

4. Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. Vaststelling.   

 
Het vernieuwde belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken wordt 
vastgesteld. 
 

5. Lokale bronopsporing. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen 
om de bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken - optie 1. 
Goedkeuring. Bekrachtiging.   

 
De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 augustus 
2021 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken - optie 1 en waarbij de 
gemeente Merksplas als penvoerende gemeente wordt aangeduid. 
 

6. Solidariteitsactie- en inzamelactie n.a.v. overstromingen juli 2021. Rode Kruis. Subsidie. 
Goedkeuring.   

 
Vanuit het lokaal bestuur van Rijkevorsel wordt een een bedrag van 1€ per inwoner voorzien, 
hetwelk aangewend dient te worden - in speciën of in natura - voor hulpverlening aan de 
slachtoffers van de overstromingen in juli 2021. 
 

7. Ondertekening lokaal Energie-en Klimaatpact. Goedkeuring.   

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. 
 

8. Bibliotheek. Aanpassing retributiereglement. Goedkeuring.   
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Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgestelde aanpassingen aan het retributiereglement van 
de bibliotheek. 
 

9. Trage Wegen - Naamgeving pad Oud Lo - Looiweg en binnengebied Koekhoven. 
Goedkeuring.   

 
Akkoord wordt gegaan met de naamgeving van de trage wegen: 
* Oud Lo - Looiweg : Krommenboompad 
* Binnengebied Koekhoven (hoek Leemans) : Hof van Playsantiën. 
 

10. Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte Molenstraat 65.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondverwerving aan Molenstraat voor delen van percelen 
afdeling 2 sectie H 639 W 2 P0000 (5a99ca). 
 

11. Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte Molenstraat 67.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondverwerving aan Molenstraat voor delen van percelen 
afdeling 2 sectie H 639 X 2 P0000 (6a45ca). 
 

12. Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte Molenstraat 95.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondverwerving aan Molenstraat voor delen van percelen 
afdeling 2 sectie H 646 X 2 P0000 (6a94ca). 
  

13. Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte Molenstraat 97.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondverwerving aan Molenstraat voor delen van percelen 
afdeling 2 sectie H 646 Y P0001 (8a59ca). 
 

14. De Raam. Aankoop gronden Bijencentrum De Raam door Kempens Landschap - Participatie. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gegeven aan de participatie in de aankoop van 4 percelen, kadastraal gekend 
onder sectie B met nummers 96a, 96b, 96c en 97 voor een totale oppervlakte van 1ha43a25c, 
voor een geraamd bedrag van € 19 768,50. 
 

15. Financiën. Aankoop gronden De Ster door politiezone Noorderkempen. Kennisname.   

 
Kennis wordt genomen van het collegebesluit d.d. 19 juli 2021, waarbij werd beslist om 
principieel akkoord te gaan met de aankoop van de grond voor een nieuw politiegebouw door 
politiezone Noorderkempen ten bedrage van € 734 720. 
 

16. OMV-2021-108. Overdracht naar het openbaar domein en vaststelling lastvoorwaarden. 
Goedkeuring.   

 
Akkoord wordt gegaan met het voorstel tot opname in openbaar domein en goedkeuring te 
verlenen aan de nieuwe rooilijn in het dossier OMV-2021-108 te Hoogstraatsesteenweg 35. 
 

17. Extra punt. Verzoek tot omvormen Zuiderdijk tot fietsstraat. Goedkeuring.   
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Geen goedkeuring wordt gegeven aan het voorstel om de Zuiderdijk om te vormen tot  
fietsstraat. 
 


