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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:37 uur. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

1. Betreft: GR/2020/099 - Besluit van de burgemeester d.d. 14 september 2020 inzake de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de uitbraak van het coronavirus COVID-19 in maart 2020; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 12 mei 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de bestuursorganen; 
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de bestuursorganen van het lokaal bestuur van 
Rijkevorsel; 
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dewelke bepalen op welke 
wijze de vergaderingen van de lokale bestuursorganen kunnen plaatsvinden tijdens de federale 
fase ter bestrijding van het coronavirus COVID-19; 
Overwegende dat de burgemeester op 12 mei 2020 onder meer heeft beslist dat de zittingen van 
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in het kader van de openbare 
gezondheid en veiligheid georganiseerd worden via videoconferentie gedurende de volledige 
periode van de federale fase; 
Overwegende dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur vanaf 
september 2020 fysiek vergaderen het uitgangspunt is mits inachtname van de geldende 
richtlijnen rond hygiëne en social distancing; 
Gelet op de adviezen van de technische dienst en de dienst informatica met betrekking tot de 
praktische organisatie van de fysieke vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat verschillende opties werden afgewogen voor de organisatie van fysieke 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, rekening houdend 
met de regels inzake social distancing, de openbaarheid en de praktische haalbaarheid; dat het 
aangewezen lijkt de fysieke vergaderingen te organiseren in de raadzaal van het gemeentehuis, 
mits een aangepaste opstelling in functie van het waarborgen van de afstand van 1,5 meter 
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tussen de aanwezigen; dat de capaciteit van de raadzaal van het gemeentehuis het evenwel niet 
toelaat dat er naast de raadsleden en de algemeen directeur ook publiek ter plaatse aanwezig 
kan zijn, aangezien in voorkomend geval de afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen niet 
kan worden gerespecteerd; dat het derhalve aangewezen lijkt om een livestream te voorzien om 
de openbaarheid van de vergadering te verzekeren; dat in die zin de vergaderingen plaatsvinden 
achter gesloten deuren, maar niet in besloten zitting; dat een en ander conform de richtlijnen 
van het Agentschap Binnenlands Bestuur is; 
Overwegende dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de 
Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen 
van de lokale bestuursorganen; dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 van de 
Nieuwe Gemeentewet hiervan onverwijld kennis moet geven aan de gemeenteraad; dat deze 
verordening ter bekrachtiging moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de 
eerstvolgende zitting; 
Overwegende dat het besluit van de burgemeester d.d. 12 mei 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de bestuursorganen werd opgeheven; 
Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 14 september 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het besluit van de burgemeester d.d. 14 september 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te bekrachtigen. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

2. Betreft: GR/2020/104 - Mededeling inzake samenstelling gemeenteraad. Ontslag uit fractie en 
verder zetelen als onafhankelijke raadsleden. Kennisname.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op bijgevoegd schrijven d.d. 16 september 2020 vanwege raadsleden dhr. Bart Van De 
Mierop, mevr. Lut Backx en dhr. Danny Eelen inzake het ontslag uit de fractie 
GemeenteBelangen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Kennis wordt genomen van het schrijven d.d. 16 september 2020 vanwege raadsleden dhr. Bart 
Van De Mierop, mevr. Lut Backx en dhr. Danny Eelen inzake het ontslag uit de fractie 
GemeenteBelangen. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

3. Betreft: GR/2020/100 - OCMW - Jaarrekening 2019. Kennisname.   
Gelet op het OCMW-decreet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het OCMW van Rijkevorsel de jaarrekening 2019 heeft vastgesteld in zitting 
van de raad van 28 september 2020; dat de OCMW-raad de jaarrekening aan de gemeenteraad 
ter kennisname voorlegt; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 van het OCMW van 
Rijkevorsel. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

4. Betreft: GR/2020/083 - Vaststelling jaarrekening 2019.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig bij de behandeling van dit 
agendapunt, om toelichting te verschaffen bij de voorliggende documenten. 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen de latere wijzigingen ervan; 
Gelet op de artikel 172 van het gemeentedecreet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de artikelen 10 en 30 tot 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de artikelen 5 tot 8 en 11 tot 13 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening 2019 de beleidsnota, de financiële nota en 
de samenvatting van de algemene rekeningen (de balans en de staat van opbrengsten en kosten) 
met de verplichte toelichting bij de financiële nota en de samenvatting van de rekeningen (zie 
het bijhorende document) omvat; 
Overwegende dat het beschikkende gedeelte van deze beslissing een synthese is van het 
bijhorende document; 
Overwegende dat het managementteam de jaarrekening 2019 van het gemeentebestuur heeft 
besproken in zitting van 11 september 2020; 
Gelet op de besprekingen;  

Besluit met eenparigheid van stemmen.: 

Art. 1.-  De waarderingsregels zoals gebruikt bij de jaarrekening 2019 worden goedgekeurd. 
Art. 2.- De beleidsnota en de financiële nota 2019 worden vastgesteld met de volgende 
financiële toestand: 
exploitatiebudget : € 3.558.141 
investeringsbudget : € -1.519.864 
andere : € -665.292 
budgettair resultaat boekjaar : € 1.372.985 
gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar : € 1.317.094 
gecumuleerd budgettaire resultaat : € 2.690.079 
bestemde gelden : € 412.631 
resultaat op kasbasis : € 2.277.448 
autofinancieringsmarge : € 2.695.842 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

5. Betreft: GR/2020/102 - Opvolgingsrapportering BBC. Goedkeuring.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig bij de behandeling van dit 
agendapunt, om toelichting te verschaffen bij de voorliggende documenten. 
Gelet op het artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur houdende de 
opvolgingsrapportering inzake de beleidsopvolging; 
Gelet op het document dat bij deze beslissing is gevoegd inzake de opvolgingsrapportering; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De opvolgingsrapportering, zoals bedoeld in artikel 263 van het decreet over het 
lokaal bestuur, wordt  goedgekeurd. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

6. Betreft: GR/2020/089 - Aanleg 150 kV Rijkevorsel - Beerse. Zuiderdijk - aandeel Rijkevorsel. 
Goedkeuring offerte.   

Referentienummer: 1.811.111.2 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op de aanleg van de 150 kV verbinding Rijkevorsel - Beerse door Elia; 
Gelet op het besluit van het college d.d. 12 juli 2018 houdende de goedkeuring van het advies 
van de technische dienst d.d. 4 juli 2018 bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de 
aanleg van de 150 kV verbinding Rijkevorsel - Beerse; 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 21 september 2018 houdende de goedkeuring van de 
omgevingsvergunning voor de aanleg van de 150 kV verbinding Rijkevorsel - Beerse; 
Overwegende dat de werken door Elia werden aanbesteed; 
Overwegende dat de wegeniswerken werden gegund aan AGBb bvba, Hoge Mauw 460 te 2370 
Arendonk; 
Overwegende dat een deel van de wegeniswerken ten laste van Rijkevorsel is, zoals beschreven 
in het advies van de technische dienst d.d. 4 juli 2018; 
Overwegende dat AGBb bvba, Hoge Mauw 460 te 2370 Arendonk een offerte indiende voor de 
werken ten laste van Rijkevorsel voor het bedrag van € 51.850,08 excl. btw of € 62.738,60 incl. 
21% btw; 
Overwegende dat de offerte werd opgemaakt op basis van de gegunde eenheidsprijzen voor de 
werken van Elia; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP1268; 
Gelet op de bespreking;  

Besluit met eenparigheid van stemmen.: 

Art.1.- De offerte van AGBb bvba, Hoge Mauw 460 te 2370 Arendonk, wordt goedgekeurd voor 
bedrag van € 51.850,08 excl. btw of € 62.738,60 incl. 21% btw. 
Art.2.- De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven in MJP1268.  

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

7. Betreft: GR/2020/071 - Wijziging personeelsformatie en organogram. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 april 2019 houdende de vaststelling van de gezamenlijke 
personeelsformatie voor de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat de personeelsformatie het aantal en de soorten betrekkingen in de organisatie 
opsomt; dat de personeelsformatie blijft gelden zolang het bevoegde orgaan deze niet opheft; 
dat de personeelsformatie een zinvol instrument is voor de verzekering en de opvolging van het 
personeelsbestand van het lokaal bestuur; 
Overwegende dat de personeelsbezetting een veranderlijk gegeven is; dat er voortdurend 
nieuwe verwikkelingen zijn in een lokaal bestuur, die niet steeds voorzien kunnen worden; dat 
de personeelsformatie derhalve een evolutief document is; 
Overwegende dat er nood is aan ondersteuning voor de informaticadienst; dat derhalve wordt 
voorgesteld de personeelsformatie uit te breiden met 1 deskundige ICT in de graad B1-B3 in 
contractueel dienstverband met juridische werkgever OCMW Rijkevorsel; 
Overwegende dat de personeelsformatie 2 deskundigen ruimtelijke ordening in de graad B1-B3 in 
contractueel dienstverband voorziet maar dat deze functies niet ingevuld zijn; dat na evaluatie 
blijkt dat 1 deskundige volstaat voor een optimale bezetting van de dienst omgeving; dat 
derhalve wordt voorgesteld de personeelsformatie aan te passen door de 2 voorziene functies 
van deskundige ruimtelijke ordening in de graad B1-B3 in contractueel dienstverband te 
schrappen en 1 functie van deskundige omgeving in de graad B1-B3 in contractueel 
dienstverband met juridische werkgever gemeentebestuur Rijkevorsel te voorzien zodat de 
benaming van de functie ook aangepast is aan de actuele functiebenamingen; 
Overwegende dat de functie van directeur woonzorgcentrum en assistentiewoningen in de graad 
B6-B7 in statutair dienstverband geschrapt wordt aangezien de titularis van deze functie 
inmiddels met pensioen is gegaan en deze functie reeds uitdovend voorzien werd in de 
personeelsformatie; 
Overwegende dat de facilitaire taken binnen het lokaal bestuur momenteel verspreid zitten over 
verschillende functies en diensten, met name deskundige aankopen en contracten in de graad 
B1-B3 in statutair dienstverband binnen de technische dienst met juridische werkgever OCMW; 
administratief medewerker in de graad C1-C3 in statutair dienstverband binnen de financiële 
dienst met juridische werkgever gemeentebestuur, administratief assistent secretariaat in de 
graad D1-D3 in contractueel dienstverband binnen de dienst secretariaat met juridische 
werkgever OCMW; dat het evenwel wenselijk is om, omwille van de schaalvergroting van de 
werking van het lokaal bestuur door de integratie van gemeente en OCMW, te voorzien in een 
aparte dienst facilitair beheer; dat wordt voorgesteld het organogram aan te passen met een 
dienst facilitair beheer ressorterend onder de cluster ondersteunende diensten; dat voor de 
bezetting van deze dienst facilitair beheer wordt voorgesteld de personeelsformatie aan te 
passen met de functies van deskundige facilitair beheer in de graad B1-B3 in statutair 
dienstverband met juridische werkgever OCMW, administratief medewerker facilitair beheer in 
de graad C1-C3 in statutair dienstverband met juridische werkgever gemeentebestuur, logistiek 
en facilitair assistent in de graad D1-D3 in contractueel dienstverband met juridische werkgever 
OCMW; dat er bijgevolg geen uitbreiding van de personeelsformatie noodzakelijk is, maar dat in 
overleg met betrokken personeelsleden wordt voorgesteld om volgende functies te schrappen in 
de personeelsformatie daar deze personeelsleden de te voorziene functies binnen de dienst 
facilitair beheer in de respectievelijke graden en dienstverband kunnen invullen: deskundige 
aankopen en contracten ; administratief medewerker binnen de financiële dienst, administratief 
assistent secretariaat; 
Overwegende dat na evaluatie gebleken is dat de bezetting van de financiële dienst onvoldoende 
is; dat wordt voorgesteld de personeelsformatie uit te breiden met 1.4 voltijdse equivalent in de 
functie van administratief medewerker in de graad C1-C3 in contractueel dienstverband met 
juridische werkgever gemeente; 
Overwegende dat wordt voorgesteld de functie van logistiek beambte binnen de dienst 
secretariaat in de graad E1-E3 in contractueel dienstverband te schrappen aangezien deze 
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functie reeds geruime tijd niet meer wordt ingevuld wegens uitdiensttreding van de laatste 
titularis van deze functie; dat er geen nood is om deze functie opnieuw in te vullen; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 2 september 2020, afgesloten met de 
vertegenwoordigers van de vakorganisaties;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De personeelsformatie en het organogram aan te passen zoals weergegeven in de bijlagen, 
dewelke integraal deel uitmaken van onderhavig besluit. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

8. Betreft: GR/2020/101 - Personeel. Wijziging bijlage rechtspositieregeling 'Bijzondere 
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden'.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 december 2007, zoals gewijzigd, houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn;  
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op rechtspositieregeling, met bijlagen, voor het personeel van de gemeente Rijkevorsel, 
zoals gewijzigd; 
Gelet op het voorstel om in de personeelsformatie 1 VTE in de functie van deskundige ICT en 1 
VTE in de functie van deskundige omgeving te voorzien, beiden in de graad B1-B3 in contractueel 
dienstverband; 
Overwegende dat blijkt dat er voor beide functies een schaarste is op de arbeidsmarkt; dat 
wordt voorgesteld om ook personen toe te laten tot de selectieprocedure die niet voldoen aan 
de diplomavoorwaarden mits betrokkenen over 4 jaren relevante beroepservaring beschikken en 
slagen in een voorafgaande niveau- of capaciteitstest;  dat derhalve wordt voorgesteld om in de 
bijlage 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden' bij de rechtspositieregeling zowel 
voor de functie van deskundige ICT als voor de functie van deskundige omgeving volgende 
aanvullende aanwervingsvoorwaarde op te nemen: indien geen titularis van ofwel een 
bachelordiploma, ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs: minimum vier jaar relevante beroepservaring hebben en slagen in een 
voorafgaande niveau- of capaciteitstest; 
Gelet op voorliggende aangepaste bijlage 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden' 
bij de rechtspositieregeling; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 2 september 2020, afgesloten met de 
vertegenwoordigers van de vakorganisaties;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De bijlage 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden' bij de rechtspositieregeling 
wordt, zowel voor de functie van deskundige ICT als voor de functie van deskundige omgeving, 
uitgebreid met de aanvullende aanwervingsvoorwaarde 'Indien geen titularis van ofwel een 
bachelordiploma, ofwel een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijksteld 
onderwijs; minimum vier jaar relevante beroepservaring hebben en slagen in een voorafgaande 
niveau- of capaciteitstest', zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van 
onderhavig besluit. 
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De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

9. Betreft: GR/2020/087 - Personeel. Sectorakkoord.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen; 
Overwegende dat het luik koopkracht van het sectoraal akkoord drieledig is; dat de lokale 
besturen invulling dienen te geven aan het akkoord betreffende volgende drie zaken; 
1) Personeelsleden van de lokale besturen die op de datum van het afsluiten van dit sectoraal 
akkoord de maximale werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques nog niet bereikt hebben, 
ontvangen vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging via een verhoging van de 
werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques tot het fiscaal maximum, met een maximum van € 
100 per VTE; 
2) Elk personeelslid krijgt vanaf 1 januari 2020 een recurrente koopkrachtverhoging van € 200 
per VTE; 
3) Vanaf 1 januari 2020 wordt de minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het 
contractueel VIA personeel opgetrokken naar 2.5% of een gelijkwaardige dekking voor besturen 
die werken met een kloofdichting; 
Overwegende dat de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques met ingang van 1 januari 2020 
verhoogd werd met € 0.5 per cheque; dat derhalve voldaan wordt aan de toekenning van 
maximum € 100 per VTE; dat dit lokaal akkoord in rekening gebracht mag worden van het 
sectoraal akkoord; 
Overwegende dat voor de recurrente koopkrachtverhoging van € 200 per VTE wordt voorgesteld 
om met ingang van 1 oktober 2020 de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques te verhogen 
met € 0.5 per cheque wat overeenstemt met een koopkrachtverhoging van ca. € 30; dat wordt 
voorgesteld om voor 2020 op 1 december € 170 toe te kennen in de vorm van ecocheques pro 
rata de tewerkstellingsbreuk in een referteperiode van een jaar waarbij afwezigheid wegens 
ziekte gedurende 30 werkdagen gelijkgesteld wordt voor de toekenning van ecocheques mits er 
een tewerkstelling is van minstens 1 dag binnen de referteperiode; dat wordt voorgesteld om 
vanaf 2021 op 1 december € 100 toe te kennen in de vorm van ecocheques pro rata de 
tewerkstellingsbreuk in een referteperiode van een jaar waarbij afwezigheid wegens ziekte 
gedurende 30 werkdagen gelijkgesteld wordt voor voor de toekenning van ecocheques mits er 
een tewerkstelling is van minstens 1 dag binnen de referteperiode; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om voor het personeel ressorterend onder RPR 3 retroactief 
vanaf 1 januari 2020 een 2e pensioenpijler toe te kennen met een jaarlijkse pensioentoelage van 
2.5% van het pensioengevend jaarloon; dat aan de verzekeringsmaatschappij gevraagd zal 
worden het bestaande contract zodoende uit te breiden; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 2 september 2020, afgesloten met de 
vertegenwoordigers van de vakorganisaties;  
Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 9 september 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen.: 

Aan het sectoraal akkoord 2020 wordt invulling gegeven door de werkgeversbijdrage in de 
maaltijdcheques te verhogen met € 0.5 per cheque vanaf 1 oktober 2020, door de toekenning 
van € 170 aan ecocheques op 1 december 2020 en de jaarlijkse toekenning van € 100 aan 
ecocheques vanaf 1 december 2021 pro rata de tewerkstellingsbreuk in een referteperiode van 
een jaar waarbij afwezigheid wegens ziekte gedurende 30 werkdagen gelijkgesteld wordt voor 
de toekenning van ecocheques mits er een tewerkstelling is van minstens 1 dag binnen de 
referteperiode, en door de toekenning van een 2e pensioenpijler met een jaarlijkse 
pensioentoelage van 2.5% van het pensioengevend jaarloon aan het personeel ressorterend onder 
RPR 3. Het contract betreffende de 2e pensioenpijler wordt in die zin aangepast. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 
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10. Betreft: GR/2020/093 - Subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit en duurzaam 

bouwen. Goedkeuring.   
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake duurzaam bouwen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake het gebruik van hemelwater; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake het gebruik van herbruikbare luiers; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake de ondersteuning van de imkers; 
Overwegende dat de huidige subsidiereglementen rond duurzaam bouwen en biodiversiteit toe 
zijn aan evaluatie en herziening; 
Overwegende dat actieve deelname van burgers, verenigingen, scholen en bedrijven 
noodzakelijk is in de kader van de versterking van de biodiversiteit in de gemeente; dat actieve 
deelname van deze groepen ook van belang is om te komen tot een duurzaam beleid; 
Overwegende dat burgers, verenigingen, scholen en bedrijven positief gestimuleerd kunnen 
worden via een subsidieregeling specifiek gericht naar biodiversiteit en duurzaamheid in de 
gemeente; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 september 2020 tot 
aanpassing van de subsidiereglementen; 
Gelet op het advies van de Gecoro d.d. 15 juni 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.-  
Het subsidiereglement inzake duurzaam bouwen van 16 december 2019 wordt opgeheven. 
Het subsidiereglement inzake het gebruik van hemelwater van 16 december 2019 wordt 
opgeheven. 
Het subsidiereglement inzake het gebruik van herbruikbare luiers van 16 december 2019 wordt 
opgeheven. 
Het subsidiereglement inzake de ondersteuning van de imkers van 16 december 2019 wordt 
opgeheven. 
Art. 2.- Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2025 en binnen de perken van het 
voorziene budget wordt een premie toegekend voor de versterking van de biodiversiteit en voor 
duurzame projecten zoals opgesomd in volgende artikels. 
Art. 3.- Definities 

 kleine landschapselementen (KLE’s): alle punt-, lijn- en vlakvormige natuurlijke 
elementen, opgebouwd uit levend materiaal, de in het landschap worden aangebracht en 
zo een natuurlijke structuur geven aan dit landschap 

 hagen en heggen: lijnvormige aanplantingen van houtige, streekeigen gewassen die door 
periodieke snoei in vorm gehouden worden: de frequentie bepaalt of het gaat om een 
haag (frequent onderhouden) of een heg (minimaal onderhouden) 

 gemengde haag of heg: aaneengesloten klein landschapselement bestaande uit minstens 
3 streekeigen soorten 

 houtkanten: vlakvormige aanplantingen van streekeigen bomen en/of struiken. De 
exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van houtachtige gewassen tot aan de grond 
(om 5 à 20 jaar) 

 bomenrijen: een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde soort, 
grootte en leeftijd, die meestal in rechte lijn zijn geplaatste of gerangschikt.  Ook 
knotbomen vallen hieronder. 
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 vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen 

 rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun 
worstelstelsel 

 groendak: een dak waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten 

 duurzaam bouwen: bouwen met aandacht voor het gebruik van milieuvriendelijke 
materialen en bronnen en waarbij zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, 
water en ruime 

 imker: een persoon die zich bezighoudt met de domesticatie van bijen voor de bestuiving 
van planten en winning van honing en bijenwas 

 herbruikbare luier: elke luier, gaande van de katoenen luier tot voorgevormde 
broekluier, die meermaals gebruikt kan worden.  De luier wordt gewassen en niet 
weggegooid. 

 Art. 4.- Aankoop natuurgebieden door natuurverenigingen 
Bedrag: 25% van de netto aankoopprijs met een maximum van 1 250 euro per jaar 
Voorwaarden: 

 gronden op het gewestplan aangeduid als natuurreservaten, natuurgebied, bosgebied, 
groengebied, parkgebied of bufferzone, agrarisch gebied me ecologische waarde 

 de in aanmerking komende natuurverenigingen moeten een rechtspersoonlijkheid 
bezitten, natuurbehoud, natuurzorg en natuurontwikkeling als doelstelling nastreven en 
minstens 5 jaar ervaring hebben met het beheer van natuurgebieden 

 de aankoop van gronden die verworven worden van een andere natuurvereniging komen 
niet in aanmerking voor subsidiering 

 op het einde van elk werkingsjaar moeten de natuurverenigingen een beheersplan 
indienen voor de gesubsidieerde percelen 

 de subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en 
schepenen   vergezeld van: 

o kadastrale legger van de betreffende gronden 
o aankoopakte van de gronden 
o voorstel voor beheer en toegankelijkheid 

Art. 5.- Activiteiten rond biodiversiteit of duurzaam bouwen 
Bedrag: max. 50 euro per activiteit 
Voorwaarden: 

 enkel geldig voor erkende verenigingen van Rijkevorsel 

 de activiteit moet openstaan voor de ganse bevolking 

 voor de geplande activiteit moet promotie worden gemaakt en een exemplaar van het 
promotiemateriaal moet toegevoegd worden aan de subsidieaanvraag 

 bij de subsidieaanvraag wordt een financieel verslag toegevoegd 

 de subsidie kan nooit meer bedragen dan de gemaakte netto-kosten met een max. van 50 
euro. 

 de vereniging kan slechts 1 keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor deze 
subsidie 

 voor elke activiteit kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd, ook al wordt de 
activiteit door 2 of meer verenigingen georganiseerd 

 de subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere gemeentelijke subsidies 
Niet-limitatieve lijst van mogelijke activiteiten: 

 organiseren van zoektocht i.v.m. biodiversiteit 

 dag van de biodiversiteit 

 acties voor kerkuil of steenuil 

 acties voor bijen 

 infosessies over ecologisch tuinieren 
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 infosessies rond duurzaam bouwen/wonen 

 boswandeling met gids 

 … 
Art. 6.- Bewoonde zwaluwnesten 
Bedrag: 

 25 euro per jaar voor 1 bewoond nest 

 30 euro per jaar voor 2 of 3 bewoonde nesten 

 40 euro per jaar voor 4 of 5 bewoonde nesten 

 50 euro per jaar vanaf 6 bewoonde nesten 
Voorwaarden: 

 de subsidie geldt voor woningen en/of andere gebouwen op het grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door de huurder van de 
woning/gebouw. Wanneer de subsidie door beide wordt aangevraagd, wordt de subsidie 
verdeeld. 

 de aanvraag gebeurt tussen 1 mei en 1 juli 

 er worden geen chemische insectenbestrijders gebruikt in de onmiddellijke omgeving van 
de zwaluwnesten 

 bij het schoonmaken van stallen/gebouwen waar de nesten zich bevinden, worden de 
nesten gespaard 

 er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond, in de nabijheid van de 
nesten 

 indien de muren of het plafond in de nabijheid van de nesten worden gekalkt, mag 
hiervoor enkel een natuurlijk product worden gebruikt 

 in de stallen/gebouwen waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende 
openingen voorzien om de toegang van de zwaluwen mogelijk te maken 

 er worden maatregelen genomen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of 
andere   dieren 

 verlaten nesten worden minimaal 3 jaar behouden, bij verwijdering zal de subsidie 
worden   teruggevorderd. 

 jaarlijks wordt het behoud van de nesten 2x gecontroleerd 

 ingeval dat de nesten zich bevinden aan een gebouw met meerdere 
woongelegenheden   (appartementen) wordt de subsidie verdeeld onder de personen die 
een subsidieaanvraag ingediend hebben voor dit gebouw 

Art. 7.- Imkers 
Bedrag: 70 euro per jaar 
Voorwaarden: 

 op moment van de subsidieaanvraag moet de imker actief zijn met imkeren 

 de imker moet geregistreerd zijn bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de   Voedselketen (FAVV) 

 de subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd 
Art. 8.- Groendak 
Bedrag: 25 euro per m² met een max. van 50 % van de netto factuurkosten en met een max. van 
1 000 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan gevraagd worden door de eigenaar of de huurder van de woning of 
gebouw, maar   niet door beide 

 het groendak bestaat uit minstens een draineer- substraat- en vegetatielaag (bij een 
hellend dakvlak is een drainagelaag niet vereist) 

 alleen dakvegetatie komt in aanmerking (paden en terrassen worden niet betoelaagd) 
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 per aanvraagdossier moet minstens 6 m² vegetatie aangebracht worden. Bij aanplant van 
sedums, siergrassen, bloemen, kruiden en vaste planten moeten minstens 9 stuks per m² 
aangebracht worden. Bij gebruik van scheuten en/of zaad moet  het groendak na 1 
groeiseizoen ten minste voor 50 % bedekt zijn met vegetatie 

 de subsidieaanvraag gebeurt binnen de 9 maanden na voltooiing van de werken. Bij de 
aanvraag wordt een factuur van de werken gevoegd. Als dit niet binnen de 9 maanden 
gebeurt, vervalt de subsidie. 

Art. 9.- Aanleg bloemenweides 
Bedrag: 50 % van de kostprijs voor aankoop van bloemenzaad en grondbewerkingen met een 
max. van 125 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie geldt voor nieuw in te zaaien of aan te planten percelen van minstens 100 m² 
gelegen op het grondgebied van Rijkevorsel 

 enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking 

 er moet voor minstens 50 euro plantgoed of zadenmengsels worden aangekocht. 
Meerdere betalingsbewijzen mogen gebundeld worden. De betalingsbewijzen zijn max. 1 
jaar oud. 

 de subsidie kan pas gevraagd worden na aanleg van de bloemenweide 
Art. 10.- Inzaaien akkerranden 
Bedrag: 10 euro per 100 m met een max. van 250 euro per landbouwer 
Voorwaarden: 

 de subsidie is een tegemoetkoming voor landbouwers die een zone van min. 1 m aan de 
rand van hun akker duurzaam inzaaien 

 de akker moet gelegen zijn op het grondgebied van Rijkevorsel en de ingezaaide 
akkerrand moet grenzen aan het openbaar domein of grenzen aan een waterloop die aan 
de overzijde grenst aan het openbaar domein 

 de subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen 

 enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking 

 het bemesten van de akkerranden, het gebruik van insecticiden en chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen of grondbewerkingen andere dan het in stand houden van de 
akkerranden zijn verboden 

 handelingen die kunnen leiden tot de aantasting van de ecologisch beheerde akkerranden 
zijn niet toegelaten 

 de subsidie kan pas gevraagd worden na inzaaien akkerranden 
Art. 11.- Aanleg kleine landschapselementen (KLE) 
Bedrag: max. 250 euro per aanvrager per jaar 
Volgende subsidies worden verstrekt: 

 Aanplant gemengde haag of heg: 1 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant 
Voorwaarden: 

o de haag of heg moet bestaan uit minstens 3 streekeigen soorten 
o de aanplanting moet minstens een lengte van 25 m hebben 
o maximale plantafstand: 0,5 m 

 Aanplant houtkant: 0,50 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant 
Voorwaarden: 

o de houtkant moet bestaan uit streekeigen bomen/struiken 
o de aanplanting moet minstens een lengte van 25 m hebben en minimaal 3 meter 

breed zijn 
o maximale plantafstand: 1 m 

   Aanplant bomenrij: 
o met hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom met een minimum van 

10 exemplaren met een stamomtrek van minimum 8-10 cm 
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o 2,50 euro per stuk bij aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten 
o knotbomen: 7,50 euro per boom met een minimum van 10 exemplaren en een 

stamomtrek van minimum 8-10 cm 
o hoogstamboomgaard: 10 euro per boom met een minimum van 5 bomen 
o maximale plantafstand: 10 m voor hoogstammige bomen 

Algemene voorwaarden voor de aanleg van KLE: 

 het terrein waarop de aanleg van KLE is gepland moet gelegen zijn binnen het 
grondgebied Rijkevorsel 

 zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in 
aanmerking 

 de aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn 

 beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een 
kapmachtiging of omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor deze subsidie 

 aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen niet in aanmerking voor deze 
subsidie 

 de aanplanting moet minimaal 5 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven 
staan.  Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken 
worden uitgevoerd.  Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het 
gesubsidieerde plantsoen is niet toegestaan; 

Aanvraagprocedure voor de aanleg van KLE: 

 het aanvraagdossier is voorzien van een volledig ingevuld subsidieformulier en de nodige 
bijlagen (beschrijving van de aard van de uitgevoerde werken incl. fotomateriaal, factuur 
van de aankoop met beschrijving van de gebruikte boom- en struiksoorten, een 
situeringsplan op schaal van 1/2000 of 1/2500) 

 de subsidieaanvraag gebeurt binnen de 9 maanden na de factuurdatum. Als dit niet 
binnen de 9 maanden gebeurt, vervalt de subsidie. 

Art. 12.- Herbruikbare luiers 
Bedrag: 100 euro 
Voorwaarden: 

 de premie wordt eenmalig, per kind, uitbetaald aan de ouders of voogd van het kind dat 
op datum van de aanvraag ingeschreven is in de bevolkingsregisters als inwoner van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag gebeurt uiterlijk 12 maanden na de geboorte of adoptie van het kind 

 de aanvraag moet vergezeld zijn van een aankoopfactuur van herbruikbare luiers en 
accessoires en minimum 200 euro bedragen 

 het aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar 

 deze premie is cumuleerbaar met de premie voorzien in het subsidiereglement van 
Diftar. 

Art. 13.- Zonneboiler 
Bedrag: 5% van de aankoop- en plaatsingsfactuur met een max. van 200 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag omvat de factuur, attest van de erkende aannemer waarop de wijze staat 
omschreven hoe de eventuele koelfunctie definitief werd uitgeschakeld, foto van de 
installatie, en betalingsbewijs van de factuur 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 

 de installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn 

 de installatie mag niet worden aangewend voor koeling 
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 de plaatsing van de installatie moet in overeenstemming zijn met bestaande wetten, 
reglementen, verordeningen en gebruiken 

 de installatie moet geplaatst worden tussen zuidoost en zuidwest en heeft een 
hellingsgraad tussen 20° en 60° 

Art. 14.- Warmtepomp 
Bedrag: 5% van de aankoop- en plaatsingsfactuur met een max. van 200 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag omvat de factuur, attest van de erkende aannemer waarop de wijze staat 
omschreven hoe de eventuele actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld, foto van 
de installatie, en betalingsbewijs van de factuur 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 

 de installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn 

 de installatie mag niet worden aangewend voor actieve koeling, zwembad of sauna 

 indien de installatie zelf vergunningsplichtig is, moet deze vergunning bekomen zijn voor 
de indiening van het aanvraagdossier 

Art. 15.- Pelletinstallatie 
Bedrag: 5% van de aankoop- en plaatsingsfactuur met een max. van 200 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag omvat de factuur, foto van de installatie en betalingsbewijs van de factuur 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 

 de installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn 
Art. 16.- Gebruik van hemelwater 
Bedrag: Het tarief van de subsidie wordt vastgesteld naargelang het aantal aangesloten 
verbruikspunten: 

 voor aansluiting van minimum 1 toilet of wasmachine: 150 euro 

 voor aansluiting van minimum 1 toilet en 1 wasmachine: 200 euro 

 voor aansluiting van minimum 1 toilet, 1 wasmachine en 1 extra aftappunt : 250 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie wordt toegekend voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een 
bestaande woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen voor 1 
februari 2005 

 de premie wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar of de huurder (mits toestemming 
van de eigenaar) van de woning 

 het volume van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten 
dakoppervlakte 

 het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel 
van een elektrische pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 toilet of 
wasmachine.  Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten 
gravitair kunnen gevoed worden 

 er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het 
leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.  Bij een tekort aan hemelwater dient de 
hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem 
met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk ofwel dient een 
afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater 
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 de aftappunten voor regenwater moeten voorzien zijn van een sticker of aanduiding met 
de vermelding: ‘geen drinkwater’ 

 de aanvraag omvat een kopie van de facturen met betalingsbewijs, een plan met opgave 
van de aftappunten en situering van de hemelwaterput 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 
Art. 17.- Algemene voorwaarden 

 de subsidieaanvragen gebeuren via beschikbare subsidieformulieren aangevuld met de 
nodige bewijsstukken en kunnen analoog of digitaal ingediend worden. 

 enkel de netto aankoopprijzen komen in aanmerking voor de berekening van de subsidie 
(dus excl. BTW) 

 indien het aantal aanvragen het totaal in het budget voorziene bedrag overstijgt, zal het 
toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van de aanvraag 

 aanvragen waarvan de activiteiten, aanplantingen, herplantingen, aanleg KLE’s, …, die 
deel uitmaken van een kapmachtiging of omgevingsvergunning komen niet in aanmerking 
voor een subsidie 

Art. 18.- Controle en sanctie 

 de aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter 
controle van de naleving van de subsidievoorwaarden van dit reglement. 

 als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie 
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd of worden geweigerd. 

 subsidieaanvragen kunnen geweigerd worden als ze niet beantwoorden aan de geest van 
het reglement 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

11. Betreft: GR/2020/097 - Gemeentelijk handhavingsbeleid ruimtelijke ordening. Goedkeuring 
prioriteitenlijst en handhavingsplan.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het decreet betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2018, houdende de deelname aan de 
intergemeentelijke dienstverlening Handhaving Ruimtelijke Ordening van IOK; 
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 
Overwegende dat de handhaving een belangrijk aspect is van het omgevingsbeleid. 
Omgevingshandhaving is er op gericht om de goede ruimtelijke ordening te bewaren, mens en 
milieu te beschermen, de leefkwaliteit in het algemeen te verbeteren en stedenbouwkundige 
schendingen in de toekomst te vermijden. Handhaving is geen doel op zich, maar een middel om 
het doel te bereiken; 
Overwegende dat handhaving niet de taak is van één overheidsdienst, maar van een netwerk van 
partners die zich op verschillende beleidsniveaus situeren; 
Overwegende dat een goede samenwerking tussen de verschillende handhavingsactoren het 
uitgangspunt vormt, en dat het daarom van belang is dat ook vanuit het gemeentelijk niveau een 
handhavingsbeleid wordt uitgewerkt waarin duidelijk wordt aangegeven welke schendingen als 
prioritair zullen worden aanzien, daarbij rekening houdend met de prioriteiten die reeds werden 
vastgelegd vanuit de andere niveaus; 
Overwegende dat schendingen die voorkomen op de prioriteitenlijst een volledig handhavend 
traject zullen doorlopen, in samenwerking met de andere betrokken actoren; 
Overwegende dat de gemeente beoogt om hierbij ten aanzien van alle betrokkenen, 
oplossingsgericht en constructief te handelen; 
Overwegende dat het uitwerken van een handhavingsbeleid waarbij er een specifiek 
prioriteitenkader wordt uitgeschreven aangaande de prioritair aan te pakken 
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omgevingsproblemen binnen de eigen gemeente, bovendien aangeeft dat er geïnvesteerd wordt 
in een betere omgeving; 
Overwegende dat communicatie van deze prioriteiten er voor zorgt dat er transparantie is, en 
dit eveneens een signaal naar de burger vormt dat er effectief en proactief aandacht wordt 
besteed aan de handhaving van de regelgeving en vergunningverlening inzake omgeving; 
Overwegende dat dit bovendien garanties biedt naar rechtszekerheid en gelijke behandeling toe; 
Overwegende dat om tegemoet te komen aan de noden om een goede ruimtelijke ordening te 
bewaren op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel een prioriteitenlijst werd uitgewerkt 
waarbij gekozen werd om schendingen op te nemen op deze prioriteitenlijst dewelke een grote 
impact hebben op de omgeving zowel nu als in de toekomst; 
Overwegende dat tezamen met de prioriteitenlijst ook een handhavingsplan werd uitgewerkt, 
waarin de verschillende prioriteiten verder worden toegelicht; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde 
prioriteitenlijst alsook aan het bijhorende handhavingsplan, zoals toegevoegd als bijlage aan dit 
besluit; 
Gelet op de bespreking ter zitting; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Verleent goedkeuring aan de prioriteitenlijst en het handhavingsplan, zoals toegevoegd als 
bijlage aan dit besluit. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

12. Betreft: GR/2020/105 - Mobiliteit. Treinstation Noorderkempen. Invoering betalende 
parking. Standpunt gemeenteraad.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de NMBS om de parking aan station Noorderkempen betalend te 
maken; 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Rijkevorsel zich tegen deze beslissing verzet; dat De 
Lijn in haar eerste voorstel voor de opmaak van het OV-plan geen rechtstreekse lijn meer naar 
Antwerpen vanuit Rijkevorsel voorziet; dat hierdoor veel van de inwoners van Rijkevorsel met 
bestemmingen richting Antwerpen de wagen nemen tot station Noorderkempen; dat zij niet 
enkel gedwongen worden tot een duurder alternatief, maar dat ook de frequenties van de 
bussen nog niet zijn afgestemd op die van de treinen; dat de spits op de tussenliggende wegen 
zal toenemen; dat de parking aan station Noorderkempen te klein is; dat het derhalve niet billijk 
voorkomt dat de reizigers bijkomend ook nog dienen te betalen om hun auto te mogen parkeren 
op een nu al te kleine parking, zonder dat de betalende parkeerder hiervoor een verbeterde 
dienstverlening in of rond het treinstation krijgt; 
Overwegende dat de parking betalend maken geen oplossing voor het probleem biedt; dat het 
uitbreiden van de parking daarentegen aangewezen is, mede gezien het groeiend aantal 
bezoekers dat in de toekomst vanuit Rijkevorsel te verwachten is; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 2 december 2019 
inzake het versturen van een protestbrief gericht aan de NMBS inzake het invoeren van een 
betalende parking te station Noorderkempen Brecht; 
Gelet op het antwoord d.d. 6 januari 2020 vanwege NMBS, waarin geen perspectief wordt 
geboden; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 januari 2020 om 
opnieuw zijn bezwaren bij de NMBS kenbaar te maken; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen inmiddels vaststelt dat de NMBS 
bij zijn standpunt blijft inzake de invoering van een betaalsysteem aan het station 
Noorderkempen; dat de NMBS de nodige infrastructurele werken hiervoor reeds heeft opgestart; 
dat de betalende parking in voege zou treden vanaf 5 oktober 2020; 
Overwegende dat gemeente Brecht vragende partij is om op lange termijn alle betrokken 
partijen uit te nodigen tot een overleg om een algemene visie te creëren inzake het 
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parkeerbeleid van vervoerregio Antwerpen; 
Overwegende dat gemeente Rijkevorsel deel uitmaakt van vervoerregio Kempen; dat 
vervoerregio Kempen grenst aan vervoerregio Antwerpen waarvan o.a. gemeente Brecht deel 
uitmaakt;   
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad van Rijkevorsel verzoekt de NMBS om haar beslissing omtrent de 
invoering van een betaalsysteem op de parking van station Noorderkempen te Brecht in te 
trekken en in overleg te treden met alle betrokken partijen omtrent de problematiek van de 
parking aan het station Noorderkempen. 
Art.2.- Dit besluit zal worden overgemaakt aan NMBS en de bevoegde hogere overheden. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

13. Betreft: GR/2020/116 - Extra punt. Ontwikkelingshulp Beiroet. Goedkeuring.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd 
door de ProVeussel-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 'Jaarlijks wordt er binnen onze gemeente een 
bedrag begroot om te investeren in een nog mooiere wereld, dit geld gaat vaak richting goede 
doelen, verenigingen en mensen die zich hiervoor inzetten.  
Binnen dit budget is ook een buffer ingebouwd voor jaarlijkse rampen waarvan niemand hoopt 
of voorspelt dat ze gaan gebeuren. Jammer genoeg moeten we deze buffer, deze reserve vaker 
aanspreken dan gewenst.  
Zelfs tijdens een coronajaar bleef de mensheid niet gespaard van verdriet.  
Zo werd op 4 augustus 2020 de hoofdstad van Libanon het slachtoffer van een grote explosie, 
waarbij vele mensen het leven lieten maar nog meer mensen hun dak en hun kans op een 
eerlijke toekomst verloren.  
Ons punt voor vandaag is tweeledig, enerzijds een punt ter stemming en anderzijds een vraag:  
Artikel 1: Onder het mom van ontwikkelingshulp maakt de gemeente Rijkevorsel 2500 euro over 
aan het Rode Kruis voor ondersteuning in het getroffen gebied van Beirut.  
Artikel 2: (lees vraag): Hoeveel budget is er van de pot nog over om te verdelen, wij weten nog 
wel wat goede doelen die onze Veusselse steun verdienen. ' 
Overwegende dat het agendapunt zoals het was geredigeerd het raadslid, de facto bestaat uit 
een agendapunt en anderzijds een vraag aan het schepencollege; dat in deze enkel over het 
agendapunt wordt besloten; 
 Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Onder het mom van ontwikkelingshulp maakt de gemeente Rijkevorsel 2500 euro over aan het 
Rode Kruis voor ondersteuning in het getroffen gebied van Beirut, naar aanleiding van de 
explosie ter plaatse op 4 augustus 2020. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

14. Betreft: GR/2020/117 - Extra punt. Asbest afvoeren naar het recyclagepark. Kostprijs.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd 
door raadslid Danny Eelen. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 'In het gemeenteblad 2310 staat dat de 
wetgeving hieromtrent gewijzigd is. In de toekomst moet je asbest volledig verpakt op het 
containerpark aanleveren wat een extra kost meebrengt voor onze inwoners. 
De inwoners van Rijkevorsel kunnen nu jaarlijks 200 kg asbest per gezin gratis afvoeren naar ons 
containerpark.  Boven de 200 kg betaal je € 0,125 per kilo. Omdat er in onze gemeente nog 
steeds vele oudere woningen met bijgebouwen staan, omdat niet iedere bewoner van een oud 
huis over de nodige financiële middelen beschikt om deze kosten te kunnen dragen en omdat ik 
ook niet wil dat deze asbest in de grond verdwijnt of ergens in grachten of rivieren wordt 
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gedumpt. Om deze redenen stel ik voor om de extra kost boven de 200 kg af te schaffen en het 
aanleveren van alle goed verpakte asbest volledig gratis te maken voor onze inwoners.' 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen, 3 
ja-stemmen en 4 onthoudingen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Kristof Van Hoye, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van 
Leuven; ja-stemmen: Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; onthoudingen: Diede Van 
Dun, Aline Maes, Jack Jacobs, Eric Vermeiren); 

Besluit met 14 neen-stemmen, 3 ja-stemmen en 4 
onthoudingen: 

Het voorstel om de extra kost voor het afleveren van asbest op het recyclagepark boven de 200 
kg af te schaffen en het aanleveren van alle goed verpakte asbest volledig gratis te maken voor 
de inwoners, wordt verworpen. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

15. Betreft: GR/2020/118 - Extra punt. Ondersteuning verenigingen omwille van coronacrisis.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd 
door raadslid Danny Eelen. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 'Vele verenigingen hebben het omwille van de 
coronacrisis moeilijk om te overleven. Het is algemeen geweten en is in Rijkevorsel niet anders. 
Vele activiteiten zijn geschrapt en de inkomsten hieruit vallen weg wat een serieuze streep 
door de rekening is. 
Ik stel voor dat het gemeentebestuur deze verenigingen de mogelijkheid aanbiedt om een 
renteloze lening aan te gaan bij hen zodat zij hierdoor wat ademruimte krijgen. ' 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen, 3 
ja-stemmen en 4 onthoudingen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Kristof Van Hoye, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van 
Leuven; ja-stemmen: Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; onthoudingen: Diede Van 
Dun, Aline Maes, Jack Jacobs, Eric Vermeiren); 

Besluit met 14 neen-stemmen, 3 ja-stemmen en 4 
onthoudingen: 

Het voorstel de verenigingen de mogelijkheid aan te bieden om een renteloze lening aan te gaan 
om ademruimte te krijgen naar aanleiding van de coronacrisis, wordt verworpen. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 14 september 2020, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:38 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 

Wim De Visscher 
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