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Openbaar 

1. Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Vervanging vertegenwoordiger raad van bestuur 
en dagelijks bestuur.   

 
Dhr. Peter Janssens, schepen, wordt aangeduid als afgevaardigde in de raad van bestuur en het 
dagelijks bestuur van de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS tot en met 31 december 2024. 
 

2. Sportregio Noorderkemen. Vervanging vertegenwoordiger beheerscomité.   

 
Dhr. Peter Janssens, schepen, wordt aangeduid als afgevaardigde in het beheerscomité van de 
Sportregio Noorderkempen tot en met 31 december 2024. 
 

3. OVSG. Vervanging vertegenwoordiger algemene vergadering.   

 
Dhr. Peter Janssens, schepen, wordt aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering 
van OVSG tot en met 31 december 2024. 
 

4. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw. Vervanging vertegenwoordiger algemene 
vergadering.   

 
Dhr. Peter Janssens, schepen, wordt aangeduid als afgevaardigde in de algemene vergadering 
van vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete tot en met 31 december 2024. 
 

5. Plaatselijke Groep MarkAante Kempen+. Vervanging vertegenwoordiger algemene 
vergadering.   

 
Dhr. Peter Janssens, schepen, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid binnen de Plaatselijke 
Groep MarkAante Kempen tot en met 31 december 2024. 
 

6. Scholengemeenschap de Schakel. Vervanging vertegenwoordiger beheerscomité.   

 
Dhr. Peter Janssens, schepen, wordt aangeduid als effectief lid in het beheerscomité van 
scholengemeenschap De Schakel tot en met 31 december 2024. 
 

7. IOK. GidPBW. Vervanging vertegenwoordiger beheerscomité.   

 
Dhr. Peter Janssens, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het beheerscomité 
van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW) vanuit 
de gemeente tot en met 31 december 2024. 
 

8. Sportregio Noorderkempen. Jaarrekening en jaarverslag 2021. Goedkeuring.   

 

KORT VERSLAG – gemeenteraad - zitting van 26 september 2022 



 
 

Kort verslag -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel            2 

 
 

De raad neemt akte van het werkingsverslag 2021 en jaarrekening 2021 van de Sportregio 
Noorderkempen ILV en keurt deze goed. 
 

9. Reglement inzake permanente bewegwijzering op gemeentewegen. Vaststelling.   

 
Het nieuwe reglement inzake permanente bewegwijzering op gemeentewegen wordt 
vastgesteld. 
 

10. Personeel. Reglement thuiswerk. Aanpassing. Goedkeuring.   

 
Het reglement thuiswerk wordt in aangepaste versie goedgekeurd. 
 

11. Personeel. Wijziging bijlage rechtspositieregeling 'Bijzondere aanwerving- en 
bevorderingsvoorwaarden. Goedkeuring.   

 
De bijlage 'Bijzondere aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden' bij de rechtspositieregeling 
wordt in aangepaste versie goedgekeurd.  
 

12. Opvolgingsrapportering BBC. Goedkeuring.   

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

wordt goedgekeurd. 
 

13. OMV-2022-107. Lokaal bestuur Rijkevorsel. Wegenwerken Vlimmersebaan en Langedreef. 
Goedkeuring   

 
Inzake de wegenwerken Vlimmersebaan en Langedreef neemt de raad akte van het rooilijnplan 
en gaat de raad akkoord met de vooropgestelde wijzigingen van de gemeentewegen. 
 

14. Vorming nieuwe woonmaatschappij Kempen-Midden. Inname van standpunten over het 
Fusieprotocol tussen DE ARK, de Molse Bouwmaatschappij en SVK Noorderkempen, het 
Fusievoorstel van DE ARK en de Molse Bouwmaatschappij en het Voorstel van Overdracht 
van DE ARK, SVK Noorderkempen en Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Principiële 
goedkeuring.   

 
Inzake de vorming van de nieuwe woonmaatschappij Kempen-Midden beslist de raad onder 
voorbehoud principieel akkoord te gaan met:  

• - het fusieprotocol 

• - het fusievoorstel 

• - het voorstel van overdracht 
  

15. Extra punt. Cafévoetbal. Maatregelen De Valk.   

 
De raad gaat niet akkoord met de voorstellen van raadslid Jeroen Ooms, namens de 
Gemeentebelangen-fractie om in overleg te gaan met de cafévoetbalploegen om te bekijken 
welke maatregelen er nodig zijn om het gemeenteplein en het voetbalplein achter de Valk terug 
speelklaar en aantrekkelijk te maken voor de caféploegen, een planning op te maken om het 
inzaaien en bespelen van de pleinen aan de Valk en Gemeenteplein zo optimaal mogelijk af te 
stemmen, de doelpalen aan de Valk te vervangen door nieuwe palen en het ballennet achter de 
noordoostelijke goal te herstellen. 
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16. Extra punt. Energiescreening voor onze verenigingen.   

 
De raad beslist dat de verenigingen indien gewenst beroep kunnen doen op onze 
energieambtenaar voor advies om hun patrimonium energiezuiniger te maken. 


