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Openbaar 

1. Ontslag gemeenteraadslid dhr. Vermeiren Eric. Aktename.   

 
Akte wordt genomen van het ontslag van dhr. Eric Vermeiren als raadslid van het lokaal bestuur 
Rijkevorsel. 
 

2. Geloofsbrieven Jeroen Ooms. Goedkeuring.   

 
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Jeroen Ooms worden 
goedgekeurd.  
 

3. Eedaflegging van dhr. Jeroen Ooms als gemeenteraadslid in openbare zitting in handen van 
de voorzitter.   

 
Het nieuwe raadslid legt de eed af in openbare zitting in handen van de voorzitter van de raad. 
Dhr. Jeroen Ooms wordt geïnstalleerd als titelvoerend gemeenteraadslid. 
 

4. Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling.   

 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw vastgesteld. 
  

5. Levering van elektrische voertuigen - type bestelwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2021168   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Levering van 
elektrische voertuigen - type bestelwagen”. De raming bedraagt € 82.000,00 excl. btw. 
 

6. Levering van elektrische voertuigen - type compacte bestelwagen - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020130   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Levering van 
elektrische voertuigen - type compacte bestelwagen”. De raming bedraagt € 102.000,00 excl. btw. 
 

7. Sas. Aanleg park. Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek "Landschapspark Sas" en de bijhorende bijlagen, 
opgesteld door IOK. De raming voor het aanleggen van het park op de site Sas bedraagt € 199 
664,30 excl. btw. 
 

8. OMV-2021-103. Debruyn Katrien. Wegtracé - overdracht naar openbaar domein - 
vaststelling lastvoorwaarden ter hoogte van Prinsenpad 25. Goedkeuring   
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Akkoord wordt gegaan met het rooilijnplan en het wegtracé van de nieuwe wegenis. Het nieuwe 
openbaar domein betreffende de nieuwe wegenis alsook het nieuwe park, worden principieel 
aanvaard.  
 

9. OMV-VK-601. Mintjens Kristiaan. Tracé trage verbinding Oostmalsesteenweg 76. 
Goedkeuring.   

 
Akkoord te gaan met de nieuwe rooilijn alsook met het tracé van de nieuwe wegenis. 
 

10. Opvolgingsrapportering BBC. Goedkeuring.   

 
De opvolgingsrapportering met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan 

wordt goedgekeurd. 


