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Toelichting door exte rnen 

Openbaar 

1. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente. Vaststelling.   

 
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, wordt vastgesteld. 
 

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring.   

 
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd. 
 

3. Pidpa. Basishemelwaterplan Rijkevorsel. Goedkeuring.   

 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar volgende zitting. 
 

4. Afschaffing erfdienstbaarheid ter streke 'Loosen Hof' - servitude Helhoekweg 83. 
Goedkeuring akte.   

 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar volgende zitting. 
 

5. Informatieveiligheid. Samenwerkingsovereenkomst oprichting en uitbating van zelfstandige 
groepering ‘WZK dienstverlening ZG’. Goedkeuring en aanduiding afgevaardigde 
stuurgroep.   

 
De samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van de betreffende zelfstandige 
groepering WZK Dienstverlening ZG wordt goedgekeurd. Schepen Vangenechten wordt 
afgevaardigd voor de stuurgroep. 
 

6. Onderwijs. Verslag ABOC d.d. 26/10/2021. Kennsname.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van het ABOC d.d. 26 oktober 2021. 
 

7. Toekenning van het ereburgerschap aan dokter Paul Stoffels. Goedkeuring.   

 
Aan dokter Paul Stoffels wordt de titel van ereburger van Rijkevorsel toegekend. 
 

8. IOK. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 17/12/2021. Goedkeuring agenda, 
statutenwijziging en vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda en de statutenwijziging van de algemene 
vergadering van IOK van 17 december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
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9. IOK Afvalbeheer. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 17/12/2021. Goedkeuring 
agenda, statutenwijziging en  vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
legislatuur.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda en de statutenwijziging van de algemene 
vergadering van IOK Afvalbeheer van 17 december 2021, alsook de mandaten van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

10. TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering d.d. 14/12/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 14 
december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

11. IVEKA. Buitengewone algemene vergadering 14/12/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering van IVEKA van 14 
december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

12. IKA. Buitengewone Algemene vergadering 14/12/2021. Goedkeuring agenda en vervanging 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering van IKA van 14 
december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

13. Pidpa. Buitengewone algemene vergadering d.d. 17/12/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 17 
december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

14. CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16/12/2021. Goedkeuring agenda en 
vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering van CIPAL dv van 16 
december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

15. Pontes. Buitengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering van PONTES dv van 16 
december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
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16. Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d. 16/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de algemene vergadering van de Kunstacademie 
De Noorderkepen BGTS van 16 december 2021, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

17. Kempische Heerd NV. Algemene Vergadering. Vervanging vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger legislatuur.   

 
De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van de 
Kempische Heerd nv worden vastgesteld. 
 
 


