
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 27 maart 2017. 

 
Het permanent aanvullend politiereglement inzake de bebouwde kom Sint-Jozef wordt in 
aangepaste versie goedgekeurd. De afbakening van de bebouwde kom wordt hiermee op 
enkele locaties gewijzigd. 
 
Een nieuw permanent aanvullend politiereglement inzake de breedtebeperking Kruispad 
wordt goedgekeurd. In het Kruispad, vanaf de Helhoek tot aan de Torendries wordt een 
beperking ingesteld van 2,5 meter, lading inbegrepen en uitgezonderd plaatselijk verkeer. 
 
Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 24 januari 2017. 
 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om een subsidie toe te kennen als ondersteuning 
van een week vrijwilligerswerk van mevr. Lambreghts in Bulgarije. 
Bijkomend wordt er € 2500 geschonken aan het Consortium 12-12 n.a.v. de hongersnood in 
Afrika. 
 
Het reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners van 
Rijkevorsel 2014-2019 wordt aangepast goedgekeurd. Het heropende zwembad ‘Optisport 
Stadspark’ van Turnhout wordt toegevoegd aan de lijst van zwembaden waarop de te 
verkrijgen subsidies gelden. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van de grondstroken 
langsheen Gansheideweg, Ringovenweg en Pannenhuisweg, overeenkomstig opgemaakte 
rooi- en onteigeningsplannen. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan een aangepast reglement inzake het leegstandsregister van 
gebouwen en woningen. Het reglement bevat indicaties waarmee de intergemeentelijke 
administratie de leegstand van gebouwen of woningen kan beoordelen. 
 
De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen wordt goedgekeurd. De 
code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de 
ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken 
(inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein 
na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht 
voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen 
en klachten. In de code staan afspraken vermeld inzake handhaving van bovenvermelden 
zaken. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met het bestek en de raming voor de opdracht “Leveren en 
plaatsen van speeltuigen voor Heibraak, Vuurdoorn, Varenvelden”, opgesteld door de 
Jeugddienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 54.000,00 excl. btw of € 65.340,00 incl. 21% btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. K-09-029 "aanleg van riolering in de 
straten Ringovenweg, Pannenhuisweg, Laer en Gansheideweg" en de raming. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming van het gemeentelijk 
aandeel bedraagt: € 348.079,35 excl. btw en € 421.176,01 incl. btw.  
Hiertoe werd voorafgaandelijk goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-



09-029: Wegen- en rioleringswerken in de Ringovenweg, Pannenhuisweg, Laer en 
Gansheideweg’ tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel.  
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. K-10-020 "Rioleringswerken in Kleine 
Gammel, Gammel, Klaterstraat, Auwelijn en Bergsken" en de raming. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming van het gemeentelijk aandeel 
bedraagt € 666.437,80 excl. btw en € 806.389,74 incl. btw. 
Hiertoe werd voorafgaandelijk goedkeuring gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-
10-020: Wegen- en rioleringswerken in de Klaterstraat (vanaf Zwartbossen tot Gammel, 
N14), in Gammel N14 (vanaf Achtel tot kruispunt met Klaterstraat), deel van Achtel, 
Auwelijn, Bergsken (vanaf Auwelijn tot Kleine Gammel), Kleine Gammel (deel)’ tussen 
Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 
 
Voor de site SAS te Sint-Jozef wordt de opdracht tot herontwikkeling gegund bij wijze van 
de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, bestaande uit een selectie- en 
gunningsfase. Goedkeuring wordt tevens verleend aan het selectiebestek voor de 
herontwikkeling van de site met bijhorende bijlagen. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement inzake de tewerkstelling van studenten bij de 
gemeente en het OCMW, uitgezonderd de speelpleinwerking 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement inzake de tewerkstelling van studenten als 
(hoofd)monitoren in de speelpleinwerking. 
 
In het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW gaat de gemeenteraad 
akkoord met de deontologische code voor het personeel en tevens de deontologische code 
voor mandatarissen.  
 

 


