KORT VERSLAG – gemeenteraad - zitting van 25 april 2022
Toelicht ing door exte rnen
Openbaar

1.

Onderzoek draagkracht woonkernen. Goedkeuring.

Goedkeuring wordt verleend aan het onderzoek draagkracht woonkernen dat antwoord biedt op
de toekomstige en uiteenlopende uitdagingen die de gemeente tegemoet gaat op vlak van
wonen en ruimtelijke planning.
2.

Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij.
Goedkeuring.

De gemeenteraad gaat akkoord met de criteria voor de verdeling van de stemrechten van de
lokale besturen in de algemene vergadering van de toekomstige woonmaatschappij uit het
werkingsgebied.
3.

Aanstelling van gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties.
Goedkeuring.

Akkoord wordt gegaan met de aanstelling van gewestelijke vaststellers die verantwoordelijk
zullen zijn voor de vaststelling van overtredingen uit de politieverordening gemeente Rijkevorsel
inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en
openbare gezondheid en veiligheid.
4.

Aanstelling sanctionerend (GAS) ambtenaar door de gemeenteraad. Goedkeuring.

De gemeenteraad wijst mevrouw Magali Van Heupen aan als ambtenaar belast met het opleggen
van de administratieve geldboetes (sanctionerend ambtenaar).
5.

Permanent aanvullend politiereglement. Inrichten van een fietsstraat als voorrangsweg te
Emiel van Roeystraat. Goedkeuring.

Te Emiel van Roeystraat, van het kruispunt met Sint-Lenaartsesteenweg tot het kruispunt met
Hoek, wordt een fietsstraat ingericht.
6.

Subsidies cultuurprijs 2022. Goedkeuring.

De subsidies voor de organisatie van de cultuurprijs 2022 ten bedrage van € 1000 worden
toegekend aan de cultuurraad.
7.

Toetreding tot OFP Prolocus met betrekking tot de 2e pensioenpijler en aanduiding
vertegenwoordigers algemene vergadering. Goedkeuring.

De raad beslist met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS, een instelling
voor bedrijfspensioenvoorziening.
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8.

GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 23/03/2022 en goedkeuring bijhorende
protocols.

Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 23 maart 2022.
9.

Klachtenbehandeling. Rapportering.

Kennis wordt genomen van de ingediende klachten bij het lokaal bestuur Rijkevorsel.
10. IOK. Algemene vergadering d.d. 17 mei 2022. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK op 17 mei
2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld.
11. IOK Afvalbeheer. Algemene Vergadering d.d. 17 mei 2022. Goedkeuring agenda en
vaststelling mandaat.
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van de Algemene Vergadering van IOK Afvalbeheer
op 17 mei 2022, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden
vastgesteld.
12. Extra punt. Toerisme. Toetreding tot 'Land van Mark en Merkske'.
De raad gaat akkoord met het voorstel om opdracht te geven aan het college om aansluiting te
zoeken bij 'Land van Mark en Merkske'.
13. Extra punt. Overeenkomst Vlaamse Ombudsdienst.
de gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel om het college van burgemeester en
schepenen opdracht te geven om een kosteloze overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse
Ombudsdienst.
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