KORT VERSLAG – gemeenteraad - zitting van 25 januari 2021
Openbaar

1.

Politieverordening van de burgemeester d.d. 13 december 2020 houdende maatregelen ten
aanzien van lagere school Het Kompas ter beperking van de verspreiding van het
coronavirus. Bekrachtiging.

De politieverordening van de burgemeester d.d. 13 december 2020 houdende maatregelen ten
aanzien van lagere school Het Kompas ter beperking van de verspreiding van het coronavirus
wordt bekrachtigd.
2.

Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2021. Goedkeuring.

De raad verleent goedkeuring aan het budget 2021 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus,
vastgesteld door de Kerkraad Rijkevorsel op 5 oktober 2020.
3.

Kerkfabriek Sint-Jozef. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2021. Aktename.

Akte wordt genomen van het budget 2021 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de
Kerkraad Rijkevorsel op 21 november 2021.
4.

Personeel. Reglement thuiswerk. Goedkeuring.

Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement thuiswerk dat zal gelden na coronatijd.
5.

Onderwijs. Capaciteitsbepaling schooljaar 2021-2022. Goedkeuring.

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het
schooljaar 2021-2022, dit op niveau van de school.
6.

LEADER MarkAante Kempen+. Vervanging adviserend lid.

Raadslid Stefan Maes wordt voorgedragen als adviserend lid bij de Plaatselijke Groep LEADER
MarkAante Kempen+, ter vervanging van burgemeester Cuylaerts.
7.

Samenwerkingsovereenkomst van gemeenten die zich verenigen in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact-en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19
pandemie te versterken - optie 2. Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en
Gezondheid goed in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact-en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken. De gemeenteraad geeft een mandaat aan
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de pen-voerende gemeente Merksplas om namens de deelnemende gemeenten de vereiste
formaliteiten in orde te brengen.
8.

Sportregio Noorderkempen. Jaarrekening en jaarverslag 2019. Goedkeuring.

De raad neemt akte van het werkingsverslag 2019 en jaarrekening 2019 van de sportregio
Noorderkempen ILV en keurt het werkingsverslag 2019 en de jaarrekening 2019 ervan tevens
goed.
9.

Kempenpact2030 voor onze inwoners, gemeente, onze Kempen. Onderschrijving.
Goedkeuring.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel onderschrijft het Kempenpact2030.
10. Grondverwerving delen van percelen Vlimmersebaan. Goedkeuring akten.
Goedkeuring wordt verleend aan 2 grondverwervingen aan Vlimmersebaan.
11. Verbindende deelname aan de groepsaankoop I.O.K. aangaande levering van brandstoffen
in bulk. Goedkeuring bestek.
De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK met betrekking tot de groepsaankoop
aangaande “Leveren van brandstoffen in bulk”.
12. Raamcontract voor de aanstelling van een architect - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - 2020150
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020150 en de raming voor de opdracht
“Raamcontract voor de aanstelling van een architect”. De raming bedraagt € 138.999,00 excl.
btw.
13. Extra punt. Noodfonds. Verzoek uitbetaling voorschotten voor cultuur, jeugd, sport, media
m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. COVID-19.
De raad stemt niet in met het voorstel om vanaf januari 2021 één of meerdere voorschotten van
€ 200 /maand uit te betalen aan de 63 verenigingen zodat zij de vaste kosten een beetje kunnen
inlossen.
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