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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. Installatie nieuwe voorzitter gemeenteraad. Kennisname.   

 
De gemeenteraad neemt kennis van de einddatum van het mandaat van dhr. Wim De Visscher als 
voorzitter van de gemeenteraad en van de naam van dhr. Lieven Van Nyen, zoals vermeld in de 
voordrachtakte. Dhr. Lieven Van Nyen wordt per 1 januari 2023 van rechtswege geïnstalleerd als 
opvolgend voorzitter van de gemeenteraad en dit tot het einde van de huidige legislatuur. 
 

4. Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. Vaststelling.   

 
Met ingang van 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
belasting gevestigd op de aflevering van administratieve stukken.  
 

5. Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen van elektriciteit en gas op 
gemeentelijk openbaar domein. Vaststelling.   

 
Met ingang van 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk 
openbaar domein naar aanleiding van werken aan nutsvoorzieningen voor elektriciteit en gas op 
het gemeentelijk openbaar domein. 
 

6. Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2022. Goedkeuring.   

 
De verdeling van de subsidies dienstjaar 2022 inzake ontwikkelingssamenwerking wordt 
goedgekeurd. 
 

7. Verdeling subsidies 2023. Goedkeuring.   

 
De verdeling van de subsidies voor het jaar 2023 wordt goedgekeurd. 
 

8. Dotatie politiezone 2023. Goedkeuring.   

 
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van politiebegroting 
2023, zijnde € 1.172.230,00  in de gewone dienst en € 70.795,00 in de buitengewone dienst, 
wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Noorderkempen.  
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9. Dotatie HVZ Taxandria 2023. Goedkeuring.   

 
De dotatie 2023 aan de HVZ Taxandria ten bedrage van € 671.106 voor de gewone dienst en € 
145.273 voor de buitengewone dienst wordt goedgekeurd. 
 

10. Toekenning van het ereburgerschap aan dhr. George Kooymans. Goedkeuring.   

 
Aan dhr. George Kooymans wordt de titel van ereburger van Rijkevorsel toegekend. 
 

11. Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2021. Kennisname.   

 
Kennis wordt genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de gemeente en het 
OCMW door de gouverneur. 
 


