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1. PONTES. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 23/06/2022. Goedkeuring agenda, 
statutenwijziging en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda en de statutenwijziging van de Algemene 
Vergadering van Pontes dv op 23 juni 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

2. IKA. Algemene vergadering d.d. 29/06/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IKA dv op 29 juni 
2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

3. TMVS dv. Algemene vergadering d.d. 21/06/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van TMVS dv op 21 
juni 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

4. IVEKA. Algemene vergadering d.d. 29/06/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IVEKA dv op 29 
juni 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

5. CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 23/06/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van CIPAL dv op 23 
juni 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

6. PIDPA. Algemene Vergadering d.d. 24/06/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling 
mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van Pidpa op 24 juni 
2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

7. Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d. 23/06/2022. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van Kunstacademie De 
Noorderkempen BGTS op 23 juni 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
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8. Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Jaarrekening 2021. Advies.   

 
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus. 
 

9. Kerkfabriek Sint-Jozef. Jaarrekening 2021. Advies.   

 
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Jozef. 
 

10. Onderwijs. Verslag ABOC d.d. 22/04/2022. Kennsname en goedkeuring protocols.   

 
De raad neemt kennis van de notulen van het ABOC d.d. 22 april 2022 en hecht goedkeuring aan 
enkele bijhorende protocols.  
 

11. Permanent aanvullend politiereglement. Parkeerverbod gedeelte Koekhoven. Goedkeuring.   

 
Op Koekhoven van het kruispunt met Koekhoven tot het kruispunt met Hoogstraatsesteenweg 
langs beide zijden van de weg wordt parkeerverbod ingesteld.  
 

12. Onderwijscheques. Overeenkomst inzake de toegang tot de gegevens van de 
rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. Kennisname.   

 
De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Rijkevorsel 
voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 
 

13. Gratis grondafstand Pruimenstraat 11 ter opname in openbaar domein. Goedkeuring 
notariële akte.   

 
Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van een strook grond gelegen aan 
Pruimenstraat 11, voor uitbreiding van de straat onder afdeling 2 perceel C 381S met een 
oppervlakte van 122m². 
 

14. Gratis grondafstand Kievitsheide 80A en 80B ter opname in openbaar domein. Goedkeuring 
notariële akte.   

 
Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van een strook grond gelegen aan 
Kievitsheide 80A en 80B, voor uitbreiding van de straat onder afdeling 2 deel van perceel 
103/Z/5 en 103/V/5 met een oppervlakte van 49m². 
 

15. Kempens Woonplatform. Herzieningsaanvraag Kempens Woonplatform Noord. Goedkeuring.   

 
Er wordt goedkeuring verleend aan het dossier met betrekking tot de herzieningsaanvraag voor 
het project Kempens Woonplatform Noord voor de periode 2023-2025. 
 

16. Lokaal Woonbeleid. Deelname intergemeentelijke dienstverlening 
conformiteitsonderzoeken in het kader van het verplicht conformiteitsattest. Goedkeuring.   
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Er wordt goedkeuring verleend om vanaf 1 januari 2023 te participeren aan de 
intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken in het kader van het verplicht 
conformiteitsonderzoek.  
 

17. Extra punt. Aanpassen plannen parking Prinsenhof.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van raadslid Jeroen Ooms om opdracht te geven aan 
het college om de plannen van de heraanleg parking Prinsenhof aan te passen. 
 

18. Extra punt. Brochure korte keten verkoop.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van raadslid Jeroen Ooms om de het college 
opdracht te geven om een korte-keten-kaart, en korte-keten-folder uit te geven. 
 
 


