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Openbaar 

1. IOK. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20/12/2022. Goedkeuring agenda, 
statutenwijziging en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering en de 
statutenwijziging van IOK op 20 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

2. IOK Afvalbeheer. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20/12/2022. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IOK 
Afvalbeheer op 20 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

3. TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering d.d. 13/12/2022. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
TMVS dv op 13 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 
 

4. IKA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 20/12/2022. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IKA 
op 20 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 
 

5. PIDPA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2022. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
PIDPA op 16 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 
 

6. Pontes. Buitengewone algemene vergadering d.d. 15/12/2022. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Pontes op 15 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 
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7. CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15/12/2022. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
CIPAL dv op 15 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld. 
 

8. Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d. 15/12/2022. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van de Kunstacademie 
De Noorderkempen BGTS op 15 december 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld. 
 

9. Onderwijs. Verslag ABOC d.d. 7/11/2022. Kennsname.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- 
en Overlegcomité) d.d. 7 november 2022. 
 

10. Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) 2.0. Goedkeuring ondertekening.   

 
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 
2.0.  
 

11. Kosteloze grondafstand Zoggebeekweg in het kader van verkavelingsvergunningen. Opname 
in openbaar domein. Goedkeuring ontwerpakte.   

 
Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van 5 loten wegtracé te 
Zoggebeekweg zoals bepaald in de voorwaarden van de verkavelingsvergunningen. 
 

12. Grondverwerving perceel grond Kruispad ter aansluiting bij sportzone Sonsheide. 
Goedkeuring akte.   

 
Goedkeuring wordt verleend voor de verwerving van een perceel grond ter hoogte van 
Kruispad, voor aansluiting bij sportzone Sonsheide met een oppervlakte van 8710m². 
 

13. Toetreding tot de aankoopcentrale van I.O.K. aangaande de groepsaankoop 
"Raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het 
personeel. Goedkeuring.   

 
De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop 
“Raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel” 
voor een bedrag van € 76 000,00 exclusief BTW. 
 

14. Lokaal Woonbeleid. Reglement inzake beperkte duur conformiteitsattesten. Goedkeuring.   

 
De gemeentelijke verordening ‘beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest van’ 30 november 
2020 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2023. 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd vanaf de inwerkingtreding 
van dit nieuwe reglement, wordt beperkt tot 5 jaar indien uit het technisch verslag van het 
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conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer 5 of meer gebreken vertoont uit 
categorie I. 
 

15. Aanstelling nieuwe gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties voor 
zwerfvuil.   

 
Er worden 13 gewestelijke vaststellers aangesteld, bevoegd voor de vaststelling van 
overtredingen van artikels uit de Politieverordening gemeente Rijkevorsel inzake overlast, 
privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare 
gezondheid en veiligheid (gemeentelijke administratieve sancties voor zwerfvuil). 
 

16. Extra punt. Snelheidsremmers Veldstraat.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van de Gemeentebelangen-fractie dat luidt als volgt: 
‘Gemeenteraad geeft opdracht aan het bestuur om de zichtbaarheid van de snelheidsremmers te 
verbeteren om te voorkomen dat er voertuigen tegen en op rijden met alle gevolgen vandien, 
door bv extra reflectoren te plaatsen op de snelheidsremmers, witte lijnen te schilderen en 
straatverlichting aan te brengen boven de snelheidsremmer en niet ernaast.' 
 

17. Extra punt. Fileproblemen aan Breebos.   

 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel van de Gemeentebelangen-fractie dat luidt als volgt: 
‘Gemeentebestuur Rijkevorsel neemt contact op met gemeentebestuur van Merksplas om samen 
een schrijven te doen naar dienst Agentschap Wegen en Verkeer om deze situatie met een 
krachtig en gecombineerd signaal aan te kaarten.’ 
 
 
 


