
 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          1 

 
 

 
                          

 
 

 
Aanwezig: Dorien Cuylaerts, waarnemend voorzitter, 

Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen, 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lutgarda Backx, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter 
Janssens, Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Wim De Visscher, Voorzitter 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur. 
 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: GR/2018/173 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet d.d. 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 
mandataris; 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur 
bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende 
maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad; dat hierin minstens bepalingen 
worden opgenomen over: 
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld 
en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 
met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van 
burgemeester en schepenen; 
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen 
verstrekken over die stukken; 
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 
gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en 
de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht 
en beheert; 
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen; 
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 
vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279 
van het Decreet Lokaal Bestuur, worden ondertekend; 
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9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid van 
het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking;    
Gelet op het amendement vanwege de Gemeentebelangen-fractie, ingediend door raadslid 
Willemse, dat ertoe strekt om art. 11 van het huishoudelijk reglement als volgt te wijzigen: 
‘De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.  
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord. 
Na afhandeling van de agenda van de openbare zitting kunnen de raadsleden mondelinge vragen 
stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad 
staan. Op deze mondelinge vragen wordt tijdens de betrokken zitting mondeling geantwoord. 
De vraag en het antwoord wordt genotuleerd.’ 
Gelet op de stemming over het amendement, hetwelk wordt verworpen met 13 neen-stemmen 
bij 7 ja-stemmen (neen-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: Renilde Willemse, Bart 
Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes); 
Gelet op de stemming over de eigenlijke hoofdvraag, die wordt aangenomen met 13 ja-stemmen 
bij 7 neen-stemmen (ja-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; neen-stemmen: Renilde Willemse, 
Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes); 

Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 

Art. 1.- Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vastgesteld zoals weergegeven 
in bijlage bij onderhavig besluit. 
Art. 2.- Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad treedt onmiddellijk in werking. 
Art. 3.- Het huishoudelijk reglement zal ter beschikking worden gesteld op het extranet van het 
lokaal bestuur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2019/003 - Onderwijs. Verslag schoolraad 15 januari 2019. Kennisname en 

goedkeuring bijhorende protocols.   
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2004 houdende de oprichting van 
een schoolraad voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad; 
Gelet op artikel 16 § 6 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad - algemene 
werkafspraken, mededeling van de verslagen van de schoolraad; 
Gelet op het voorliggende verslag van de schoolraad d.d. 15 januari 2019; 
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 15 januari 2019 inzake: 

 Aanpassingen schoolreglement inzake het stimuleren van het gebruik van koek-en 
fruitdoosjes 

 capaciteitsbepaling 2019-2020 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van het verslag van de schoolraad d.d. 15 januari 2019.  
Art.2.- Goedkeuring te hechten aan de wijzigingen in het schoolreglement inzake het stimuleren 
van het gebruik van koek-en fruitdoosjes. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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3. Betreft: GR/2018/174 - Onderwijs. Capaciteitsbepaling schooljaar 2019-2020. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale 
overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 2 juni 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 betreffende de Commissie 
inzake leerlingenrechten zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 
2006; 
Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende Gelijke Onderwijskansen I., zoals gewijzigd; 
Gelet op de omzendbrief BaO/2006/01 inzake het gelijke onderwijskansenbeleid voor het 
basisonderwijs; 
Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht, in het bijzonder 
hoofdstuk II – wijzigingen in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
Overwegende dat artikel II.15. van het decreet van 25 november 2011 bepaalt dat aan dezelfde 
onderafdeling een artikel 37novies wordt toegevoegd; dat deze toevoeging ondermeer handelt 
over de capaciteitsbepaling; dat een schoolbestuur verplicht wordt voorafgaandelijk aan de 
inschrijvingsperiode de capaciteit te bepalen; dat de capaciteit wordt gedefinieerd als volgt: 
“het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur/inrichtende macht per niveau (deelentiteit) 
als het maximum aantal leerlingen die kunnen worden ingeschreven ziet”; dat deze capaciteit 
moet worden vastgesteld op het niveau van de school; dat daarnaast het schoolbestuur een 
capaciteitsnorm kan invoeren op het niveau van het leerjaar voor het lager onderwijs; 
Gelet op de omzendbrief BaO/2012/01 inzake het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures 
in het basisonderwijs; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het 
decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht; 
Gelet op het verslag van de schoolraad d.d. 15 januari 2019 inzake de capaciteitsbepaling vanaf 
het schooljaar 2019-2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het 
schooljaar 2019-2020, dit op niveau van de school. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2019/020 - Reglement toekenning eretitels aan gewezen mandatarissen. 

Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29 april 2013 houdende goedkeuring van het 
gemeentelijk reglement tot toekenning van eretitels aan mandatarissen; 
Gelet op het voorstel om art. 2.1. aan te passen en te schrappen dat de aanvraag kan uitgaan 
van 'de gemeenteraad, zij het met instemming van de betrokkene'; 
Overwegende dat dit reglement momenteel bepaalt dat wanneer een gewezen mandataris 
opnieuw een mandaat opneemt de eretitel komt te vervallen; 
Gelet op het voorstel om art. 3.2. van dit reglement aan te passen zodat de eretitel niet komt te 
vervallen tijdens de opname van een nieuw mandaat maar dat de titel tijdelijk niet mag gevoerd 
worden; 
Gelet op het voorstel om het reglement aan te vullen met de toekenning van een eretitel aan de 
voorzitter van de gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement vanwege raadslid Van Nyen, dat ertoe strekt om in het ontwerp van 
reglement aan punt 1.3 naar analogie van punt 1.2 als toekenningsvoorwaarde toe te voegen: 
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‘..... of gedurende ten minste 6 jaar het mandaat van voorzitter hebben bekleed en ten minste 
12 jaar, voor of na het ambt als voorzitter, een mandaat als gemeenteraadslid hebben bekleed 
in de gemeente Rijkevorsel.’ 
Gelet op de stemming over het aldus geamendeerde reglement, hetwelk met eenparigheid van 
stemmen wordt goedgekeurd, waardoor de stemming over de hoofdvraag conform het 
huishoudelijk reglement niet meer aan de orde is; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het gemeentelijk reglement inzake het toekennen van eretitels wordt vanaf heden goedgekeurd 
als volgt: 
1. Voorwaarden voor het toekennen van een eretitel 
1.1. Om een eretitel van ere-gemeenteraadslid toegekend te krijgen, moet het gewezen 
gemeenteraadslid: 
-         gedurende ten minste 18 jaar in de gemeenteraad van de gemeente Rijkevorsel zitting 
hebben gehad; 
-         van onberispelijk gedrag zijn. 
1.2. Om een eretitel van ere-schepen toegekend te krijgen, moet de gewezen schepen: 
-         gedurende ten minste 10 jaar in het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Rijkevorsel zitting hebben gehad of gedurende ten minste 6 jaar in het college van 
burgemeester en schepenen zitting hebben gehad en ten minste 12 jaar, voor of na het ambt als 
schepen, een mandaat als gemeenteraadslid hebben bekleed in de gemeente Rijkevorsel; 
-         van onberispelijk gedrag zijn. 
1.3. Om de titel van ere-voorzitter van de gemeenteraad toegekend te krijgen, moet de 
gewezen voorzitter: 
-         gedurende ten minste 10 jaar in de gemeenteraad van de gemeente Rijkevorsel het 
mandaat van voorzitter hebben bekleed of gedurende ten minste 6 jaar het mandaat van 
voorzitter hebben bekleed en ten minste 12 jaar, voor of na het ambt als voorzitter, een 
mandaat als gemeenteraadslid hebben bekleed in de gemeente Rijkevorsel. 
-         van onberispelijk gedrag zijn.                                 
1.4. Onder onberispelijk gedrag dient te worden verstaan: het ontbreken van een zware 
strafrechtelijke veroordeling, te weten voor een wanbedrijf of misdaad in de zin van het 
Strafwetboek, dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erge onterende 
feitelijkheden. De raad oordeelt hierover. 
2. Aanvraag voor het toekennen van een eretitel 
2.1. De aanvraag tot het bekomen van een eretitel kan uitgaan van: 
-         De betrokkene; 
-         Door de rechtsopvolgers van de mandataris in geval de betrokkene reeds overleden is; 
2.2. De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de algemeen directeur. 
2.3. Elke aanvraag dient volgende gegevens en documenten te bevatten: 
-         Een uittreksel uit het strafregister model 1 dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één 
maand voor de datum van indiening van de aanvraag; 
-         Een vermelding van de perioden tijdens dewelke de betrokkene deel uitmaakte van de 
gemeenteraad en/of van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Rijkevorsel; 
2.4. De aanvraag wordt uiterlijk binnen de 3 maanden na ontvangst aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
3. Bijkomende bepalingen 
3.1. De personen die nog personeelslid zijn bij de gemeente of bij het OCMW van Rijkevorsel, 
mogen deze eretitel niet voeren. 
3.2. Indien een gewezen raadslid of gewezen schepen, na de toekenning van de eretitel, 
opnieuw een mandaat opneemt voor de gemeente of een mandaat opneemt voor het OCMW van 
Rijkevorsel, mag betrokkene deze eretitel niet voeren tijdens de duur van het mandaat. 
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3.3. Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ere-gemeenteraadslid of ere-schepen zijn 
geen voordelen verbonden. De betrokkenen worden wel uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente. 
3.4. Als na de toekenning van de eretitel de betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling, 
te weten voor een wanbedrijf of misdaad in de zin van het Strafwetboek, dan wel een zware 
tuchtstraf of andere erge onterende feitelijkheden begaat, kan de gemeenteraad de eretitel 
intrekken. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2018/175 - Toekennen eretitel ereschepenen. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden houdende goedkeuring van het 
gewijzigde reglement; 
Overwegende dat om de eretitel van ereschepen toegekend te krijgen, de gewezen schepen 
moet voldoen aan volgende voorwaarden: gedurende ten minste 10 jaar in het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Rijkevorsel zitting hebben gehad of gedurende ten 
minste 6 jaar in het college van burgemeester en schepenen zitting hebben gehad en ten minste 
12 jaar, voor of na zijn ambt als schepen, een mandaat als gemeenteraadslid hebben bekleed in 
de gemeente Rijkevorsel, alsook van onberispelijk gedrag zijn; 
Gelet op de aanvragen tot het bekomen van een titel van ereschepen van dhr. Boeckx Jozef en 
dhr. Roefs Karel; 
Overwegende dat dhr. Boeckx Jozef tijdens volgende periode deel heeft uitgemaakt van het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Rijkevorsel: van 2/1/2007 tot 
2/1/2019; dat de betrokkene een uittreksel uit het strafregister heeft voorgelegd; 
Overwegende dat dhr. Roefs tijdens volgende periode deel heeft uitgemaakt van het college van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Rijkevorsel: van 2/1/2001 tot 2/1/2013; dat de 
betrokkene een uittreksel uit het strafregister heeft voorgelegd; 
Overwegende dat dhr. Boeckx Jozef en dhr. Roefs Karel hiermee aan de gestelde voorwaarden 
voldoen; dat daarom wordt voorgesteld de titel van ereschepen toe te kennen vanaf 3 januari 
2019; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Een titel van ereschepen wordt toegekend aan dhr. Boeckx Jozef, dit vanaf 3 januari 
2019. 
Art. 2.- Een titel van ereschepen wordt toegekend aan dhr. Roefs Karel, dit vanaf 3 januari 
2019. 
Art. 3.- Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ereschepen zijn geen voordelen 
verbonden. 
Art. 4.- Als na de toekenning van de eretitel de betrokkene een zware strafrechtelijke 
veroordeling, te weten voor een wanbedrijf of misdaad in de zin van het Strafwetboek, dan wel 
een zware tuchtstraf of andere erge onterende feitelijkheden begaat, kan de gemeenteraad de 
eretitel intrekken. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2018/176 - Samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Hoogstraten en 

gemeentebestuur Rijkevorsel betreffende taken met betrekking tot noodplanning. 
Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de noodplanning; 
Gelet op bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Hoogstraten en 
gemeentebestuur Rijkevorsel inzake noodplanning; 
Overwegende dat het stadsbestuur van Hoogstraten momenteel niet beschikt over een 
ambtenaar noodplanning; 
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Overwegende dat in deze optiek een beroep wordt gedaan op de ambtenaar noodplanning van 
het gemeentebestuur Rijkevorsel ter uitvoering van bepaalde noodzakelijke taken; 
Overwegende dat momenteel onderstaande taken deel uitmaken van de overeenkomst: 

 toevoegen van het sjabloon gemeentelijke risicoanalyse en algemeen nood- en 
interventieplan stadsbestuur Hoogstraten aan het veiligheidsportaal ICMS; 

 opmaken van noodzakelijke BNIP's (Bijzondere Nood- en Interventieplannen) als gevolg 
van een beslissing van de gemeentelijke veiligheidscel of de hogere overheid; deze BNIP's 
worden eveneens toegevoegd aan het veiligheidsportaal ICMS. Concreet dossier: BNIP 
Elektriciteit; 

 opmaken van noodzakelijke BNIP's voor de evenementen Antilliaanse Feesten, Heilig 
Bloedfeesten en Superprestige Cyclocross Hoogstraten; deze drie BNIP's zullen eveneens 
worden toegevoegd aan het veiligheidsportaal ICMS; 

 organiseren, verzorgen secretariaat en bijwonen van veiligheidsoverleg bij evenementen 
waarvoor een BNIP moet worden opgemaakt; 

 permanentie; 
Overwegende dat voorrang wordt gegeven aan de taken van het gemeentebestuur Rijkevorsel, 
om de goede werking inzake integrale veiligheid en noodplanning te bewaren; 
Overwegende dat deze overeenkomst jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd; 
Overwegende dat wijzigingen aan de overeenkomst of een beëindiging door beide partijen kan 
gebeuren mits schriftelijke kennisgeving, uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Hoogstraten en gemeentebestuur 
Rijkevorsel betreffende taken met betrekking tot noodplanning wordt goedgekeurd. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2018/177 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Aktename budget 2019.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau en inzonderheid op hoofdstuk III, 
afdeling 1 Meerjarenplan en afdeling 2 Budget; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en het Ministerieel besluit van 27 
november 2006 dat de bijhorende modellen heeft vastgesteld; 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaamse Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur inzake de boekhouding van de eredienst; 
Gelet op het budget 2019 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door de Kerkraad 
Rijkevorsel op 25 oktober 2018; 
Overwegende dat het hogervermelde budget niet voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van het budget 2019 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door de 
Kerkraad Rijkevorsel op 25 oktober 2018. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2018/178 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Aktename budgetwijziging 2018.   
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau en inzonderheid op hoofdstuk III, 
afdeling 1 Meerjarenplan en afdeling 2 Budget; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en het Ministerieel besluit van 27 
november 2006 dat de bijhorende modellen heeft vastgesteld; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaamse Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur inzake de boekhouding van de eredienst; 
Gelet op de budgetwijzing 2018 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door de 
Kerkraad Rijkevorsel op 24 mei 2018; 
Overwegende dat de hogervermelde budgetwijziging niet voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming; 
Gelet op de besprekingen; 
Neemt akte van de budgetwijziging 2018 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld 
door de Kerkraad Rijkevorsel op 24 mei 2018. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2018/179 - Welzijnszorg Kempen. Statutenaanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk welzijn in zitting van 22 augustus 1996 
om lid te worden van Welzijnszorg Kempen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 september 2011 inzake de goedkeuring het 
OCMW-raadsbesluit d.d. 7 juni 2011 betreffende de goedkeuring van de verlenging van de duur 
van de vereniging Welzijnszorg Kempen voor een termijn van 30 jaar ingaande op 5 september 
2012; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om de oude statuten aan te passen, in hoofdzaak omdat zij 
hierdoor in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regelgeving, in het bijzonder met 
het nieuwe decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het voorstel van de Bijzondere Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen van 14 
november 2018 om een statutenwijziging door te voeren; 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door de Algemene Vergadering van Welzijnszorg 
Kempen ter goedkeuring aan de vennoten werd bezorgd; 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk welzijn in zitting van 18 oktober 2018 
waarin de nieuwe statuten van Welzijnszorg Kempen werden goedgekeurd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.-  Goedkeuring te verlenen aan het voorliggende ontwerp van statutenwijziging en aan 
voorliggend ontwerp van de statuten van OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen. 
Art.2.-  Onderhavige beslissing over te maken aan Welzijnszorg Kempen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2019/002 - Afschuining boordstenen begin Prinsenpad en Doelenpad.  

Opheffing gemeenteraadsbesluit 3/12/2018.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 december 2018, waarbij werd beslist om in het kader 
van toegankelijkheid en in het bijzonder voor de minder mobiele weggebruiker de boordstenen 
aan het begin van Prinsenpad en Doelenpad volledig af te schuinen; 
Overwegende dat bij aanleg van gemeentewegen verschillende belangen meespelen; dat het de 
bedoeling van de ontwerper was om de snelheid af te remmen van indraaiende voertuigen van 
Dorp naar Doelenpad of Prinsenpad; dat, technisch gezien, deze boordsteen ook van het 
overrijdbare type is; dat er gekozen is voor de minst slechte oplossing, te weten dat veiligheid 
primeert op het gebruikscomfort; dat het dus dient om de automobilisten af te remmen, zodat 
ze daar, in het centrum van ons dorp, niet tegen 50km/u de Prinsenpad ineens kunnen inrijden; 
dat men de Doelenpad ook zonder enige verhoging kan inrijden via de Kasteelweg of Bavelstraat; 
Overwegende dat aan beide kruispunten momenteel de boordsteen over een lengte van telkens 
1,5m al afgeschuind is in het kader van toegankelijkheid; 
Overwegende dat het dan ook wenselijk is om het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 december 2018 
op te heffen; 
Gelet op de bespreking; 
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Gelet op de stemming over het agendapunt dat wordt aangenomen met 13 ja-stemmen bij 7 
neen-stemmen (ja-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; neen-stemmen: Renilde Willemse, 
Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes) 
 Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 3 december 2018, waarbij werd beslist om in het kader van 
toegankelijkheid en in het bijzonder voor de minder mobiele weggebruiker de boordstenen aan 
het begin van Prinsenpad en Doelenpad volledig af te schuinen, wordt opgeheven. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2019/015 - Project “Onze Vergeten Helden”. Opheffing  

gemeenteraadsbesluit 26/11/2018.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 17 oktober 2018 houdende de beslissing om gedenkplaatjes aan 
te brengen aan de graven van gesneuvelde militairen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 november 2018, waarbij werd beslist: 

 de keuze van het college te bevestigen dat ze ingegaan is op het aanbod van het War 
Heritage Institute en dat we aan de graven de herdenkingsplaatjes bevestigen en het 
bord ‘Belgische Oorlogsgraven wordt geplaatst; 

 de gedenkplaatjes van de Vlaamse Vredesvereniging aan de zerken van de graven van de 
oorlogsslachtoffers aan het monument onmiddellijk te verwijderen; 

Gelet op het overleg met NSB; 
Gelet op het voorstel om de gedenkplaatjes, geleverd door VOS (Vlaamse Vredesvereniging) te 
Antwerpen, te behouden aan de graven, en het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 november 2018 ter 
zake op te heffen; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de visie van de Gemeentebelangen-fractie, in functie van de stemming uiteengezet 
door raadslid Willemse als volgt: 
‘Voor dit hele gebeuren was VOS mij onbekend. Maar door de hardnekkigheid waarmee jullie dit 
willen behouden ben ik me er toch wat in gaan verdiepen en verschoot ik ervan dat de 
vereniging niet zo onschuldig is zoals ze zich voordoet en de statuten vermelden. 
Dit heb ik uit een artikel van 19/09/2018 
Het afgelopen jaar infiltreerden extreemrechts figuren, al dan niet gelinkt aan Schild & 
Vrienden, het nationaal bestuur en de lokale afdelingen van VOS (Vlaamse Vredesbeweging). De 
nieuwe bestuursleden kwamen er na het aantreden van Raf Praet als directeur. Praet is 
voormalig bestuurslid van Jong N-VA. Een foto toont hoe hij, in een T-shirt van Schild & 
Vrienden, een lezing geeft voor de neofascistische club. Een deel van de oudere generatie wil 
eind oktober schoon schip maken; “Dit strookt iet met de geachte van vrede en 
verdraagzaamheid die we willen uitdragen”, klinkt het. 
De Pano-reportage over Schild  & Vrienden zorgde begin september voor paniek binnen Jong N-
VA. Een tiental mensen werd van lokale kieslijsten gehaald. Ook de Vlaamse Jeugdraad schoof 
vier van haar S&V-leden aan de kant. De UGent schorste dan weer ‘eindbaas’ Dries Van 
Langenhove in de Raad van Bestuur en als Student. 
Zowel in het Nationaal bestuur als de afdeling zijn verschillende personen met extreem rechtse 
sympathieën geïnfiltreerd. 
De komst van Raf Praet als directeur betekende in elk geval dat ‘nieuwe milieus’ werden 
aangesproken of zich aangetrokken voelden tot VOS. Mensen die voorheen nauwelijks of geen 
interesse hadden in de beweging.  
“In het kader van prospecteren van nieuwe en jonge doelgroepen heb ik verschillende lezingen 
gegeven voor allerlei verenigingen binnen en buiten de Vlaamse beweging”, zegt Raf Praet daar 
zelf over. “Men vroeg me om een T-shirt aan te trekken en ik heb dit ter goeder trouw gedaan. 
Sindsdien heb ik me van die beweging gedistantieerd, zie ook het interview dat ik daarover gaf 
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in Knack. “Sommige van die mensen maken of maakten ook deel uit van Schild & Vrienden. Raf 
Praet gaf overigens zelf, in augustus 2017, een lezing voor S&V. Daarbij droeg hij het T-shirt 
van die vereniging. 
VOS is de erfgenaam van het IJzertestament en draagt in haar werking de kernwaarden “nooit 
meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede (verdraagzaamheid)” uit. 
Een aantal mensen denk dat de structuur van VOS, een gesubsidieerde vereniging erkend als 
sociaal-cultureel volwassenenwerk, aantrekkelijker is omwille van werkingsmiddelen en 
slagkracht; maar ook het breed vertakte netwerk is interessant.  
Verder speelt vooral de nood aan legitimering, door in een respectabele vereniging actief te 
worden, een rol, zeggen enkele oudgedienden; Vanuit bestaande structuren een eigen agenda 
uitdragen, bleek alvast de reden waar Schild & Vrienden in de UGent en de Vlaamse jeugdraad 
infiltreerde.  
Tot slot speelt ook prestige een rol, wan VOS is de erfgenaam van het IJzermonument. En 
daarbij hoort onder meer ook de toegang tot de IJzertoren, een symboolplek voor de Vlaamse 
beweging waar het organiseren van politieke activiteiten al langer verboden is. Via een 
extreemrechtse infiltratie zou die symbolische plek gerecupereerd kunnen worden. 
Nog meegeven dat de projectleider ivm de heldenhuldezerkjes Frank Sebrechts is; hij is 
schrijver van het boek ‘Drang naar het Oosten’. Dit boek verheerlijkt de Oostfronters 
We vinden dat de huldiging aan onze gesneuvelden op een correcte manier moet gebeuren en 
dat we hen niet mogen gebruiken om het extreem rechts gedachtengoed ook in de Rijkevorselse 
maatschappij te laten binnensluipen.’ 
Gelet op de visie van het college, in functie van de stemming uiteengezet door schepen Geens 
als volgt: 
‘Nu, ik heb heel veel gehoord van u, ik heb u ook laten uitspreken, ik heb niks gezegd over de 
relevantie (van de tekst) zoals u de vorige keer... toen heb ik mijn tekst stopgezet. Ik hoor ook 
heel veel namen van mensen en schuld bij associatie, maar die vereniging (VOS) heeft statuten, 
en of uiteindelijk bepaalde mensen in die vereniging actief zijn geweest doet niks af aan de 
goede doelen van die vereniging. Ten tweede, het monument dat hier staat bevat het AVV-VVK 
zoals op de IJzertoren, het gaat voor ons over de geschiedenis, dat daar nu misschien een aantal 
mensen zijn geweest die minder goede bedoelingen hadden..., daar spreek ik me niet over 
uit..., en doet volgens mij niks ter zake bij hetgeen waar wij voor staan. Het gaat om de 
soldaten en het is ook besproken met de NSB afdeling, zij waren er mee akkoord. Misschien 
moet je echt eens met die mensen gaan spreken in Rijkevorsel...dat kan ik u aanraden. Verder 
heb ik daar weinig aan toe te voegen en kunnen we volgens mij tot de stemming overgaan.’; 
Gelet op de visie van de ProVeussel-fractie, in functie van de stemming uiteengezet door 
raadslid Van Dun: 
‘Wij steunen de woorden van onze collega’s. Ook onze fractie had deze stap uiteraard zien 
aankomen. Het maakt dan ook duidelijk welke kleur het beleid de komende zes jaren zal 
krijgen. Het betreurt ons om op te merken dat de mengeling van geel en oranje zo donkerbruin 
of zelfs zwart wordt. 
Dat dit alles moet gebeuren op de ziel van gesneuvelden patriotten, van Belgische soldaten, 
betreuren we des te meer. Een minste navraag bij betrokken nabestaanden had dan ook alleen 
maar op zijn plaats geweest alvorens deze gedenktekens voorzien van de zwarte, Vlaamse 
strijdvlag te bevestigen. Maar nee, het feit dat de N-VA een monopoly op de waarheid heeft; 
leek voer genoeg te zijn om separatistisch propaganda te voeren met het belastingsgeld van 
onze inwoners. 
En hoe mooi de statuten van deze vereniging (de Vlaamse Vredesbeweging) ook kunnen zijn, in 
dit halfrond primeert politieke gelaagdheid, juistheid en respect. Respect: Begin alstublieft 
met het respecteren van ieders waarden, van ieders identiteit en gebruik dit niet langer om 
verdeeldheid te zaaien. Zo wordt de titel ‘Vlaams’ terug een titel van het volk en niet langer 
van de politiek. Dan kan ik terug met fierheid uitspreken, ik ben Diede, ik ben Europeaan, Belg 
en Vlaming!’;  
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Gelet op de repliek van het college, in functie van de stemming uiteengezet door schepen Geens 
als volgt: ‘Ik wil nog een puntje toevoegen, en dan zwijgen we erover en kunnen we gaan 
stemmen want je kunt er over blijven doorgaan, het vorige college stond ook achter dit punt en 
daarmee is er genoeg gezegd.’; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt aangenomen met 13 ja-stemmen bij 7 
neen-stemmen (ja-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; neen-stemmen: Renilde Willemse, 
Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes) 

Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 

Art. 1.- De gedenkplaatjes, geleverd door VOS (Vlaamse Vredesvereniging) te Antwerpen, aan de 
graven van gesneuvelde militairen worden behouden. 
Art. 2.- Het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 november 2018 inzake de gedenkplaatsjes aan de 
graven van gesneuvelde militairen wordt opgeheven. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2019/016 - Gratis grondafstand verkaveling 556. Hillen. Populierenweg.  

Goedkeuring.   
Gelet op de verkavelingsvergunning nr. 556, afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 29 juni 2016 aan de heer Marcel Mertens, De Parre 21 te 2310 Rijkevorsel, voor 
het vormen van 5 kavels voor open bebouwing, gelegen Populierenweg, kadastraal gekend als 
afdeling 2, sectie E nummer 26C2, 26Y, 26X en 26W, waarbij werd opgelegd de stroken grond, 
gemerkt als lot A, lot B en lot C zoals aangeduid op het opmetingsplan, opgemaakt door Eric Van 
Hove, landmeter d.d. 6 januari 2016, gratis af te staan aan de gemeente voor inlijving bij het 
openbaar domein; 
Gelet op de ondertekende belofte van gratis grondafstand d.d. 14 juli 2016; 
Gelet op de ingediende bundel door notaris Philippe Verlinden met standplaats te Rijkevorsel, 
bevattende : 
Ontwerpakte van gratis afstand; 
Opmetingsplan Jan Koyen d.d. 25 september 2018; 
Kopie verkavelingsvergunning met plan; 
Kopie bodemattest; 
Kopie hypothecair getuigschrift; 
Overwegende dat de akte zal worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en 
door de gemachtigde van de algemeen directeur; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De grond gelegen te Rijkevorsel, Populierenweg, onverdeelde eigendom van de 
consoorten Hillen met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, kadastraal gekend afdeling 2, 
sectie E deel van nummer 26Y, 26X en 26W, met een oppervlakte van 207m², zoals aangeduid op 
het opmetingsplan, gemerkt als lot W,  opgemaakt door Jan Koyen, landmeter d.d. 25 
september 2018, wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen 
te worden in het openbaar domein van de gemeente. 
Art. 2.- De ter zake ingediende bundel met de ontwerpakte wordt goedgekeurd. 
Art. 3.- De akte zal worden verleden door notaris Philippe Verlinden, met standplaats te 
Rijkevorsel, die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. 
Art. 4.- De voorzitter en de gevolmachtigde van de algemeen directeur worden gemachtigd de 
akte en alle erop betrekking hebbende stukken namens de gemeente mede te ondertekenen. 
Art. 5.- Alle kosten verbonden aan deze overdracht, inclusief aktekosten, zijn ten laste van de 
verkavelaars. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2019/014 - Deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening Handhaving  
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Ruimtelijke Ordening van IOK. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), meer specifiek Titel VI Handhaving, 
zoals recent gewijzigd; 
Overwegende dat op 1 maart 2018 de nieuwe regelgeving rond handhaving ruimtelijke ordening 
in werking trad; dat het wettelijke handhavingskader voor ruimtelijke ordening hierdoor meer 
werd afgestemd op de milieuhandhaving en voorziet dat naast de agenten en officieren van 
gerechtelijke politie nu ook verbalisanten ruimtelijke ordening, gemeentelijke 
stedenbouwkundige inspecteurs en burgemeesters kunnen optreden als lokale 
handhavingsactoren; dat de verbalisant en de stedenbouwkundige inspecteur ook 
intergemeentelijk kunnen worden aangesteld; 
Gelet op de bevoegdheid van de (inter)gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur: 
'Overeenkomstig de VCRO is de (inter)gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur - naast de 
burgemeester - bevoegd om bestuurlijke herstelmaatregelen te nemen en gerechtelijke 
herstelvorderingen in te leiden. De bevoegdheden van deze stedenbouwkundige inspecteur zijn 
ruim en vergen een verregaande kennis van de betrokken regelgeving. Zo kan de 
stedenbouwkundige inspecteur beslissen tot het opleggen van een last onder dwangsom of 
bestuursdwang of een minnelijke schikking aangaan. Met de hem ter beschikking gestelde 
instrumenten kan aldus herstel worden opgelegd of gevorderd t.a.v. stedenbouwkundige 
overtredingen die niet prioritair door het Vlaamse gewest worden behandeld. 
Daarnaast kan de (inter)gemeentelijk verbalisant ruimtelijke ordening - naast de politie - een 
proces-verbaal of verslag van vaststelling opmaken en stakingsbevelen geven. De VCRO duidt de 
verbalisant ruimtelijke ordening ook expliciet aan als bevoegde instantie om raadgevingen en 
aanmaningen te geven. Deze laatste ‘zachte’ handhavingsinstrumenten zijn van belang in het 
kader van het proportionaliteitsbeginsel. In de praktijk kunnen zij soms reeds soelaas bieden en 
een verder handhavingstraject (effectieve verbalisering, sanctionering, herstelmaatregelen,...) 
vermijden.' 
Overwegende dat uit een bevraging bij de Kempense gemeenten bleek dat ruim 20 gemeenten 
interesse hebben voor een intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke ordening; 
dat als voornaamste reden hiertoe werd aangehaald de vereiste kennis van de 
stedenbouwkundige inspecteur inzake de betrokken regelgeving (ruimtelijke ordening én 
handhaving); dat er eveneens werd gewezen op het feit dat het Vlaamse gewest en het parket 
hun eigen prioriteiten hebben bepaald; 
Overwegende dat de raad van bestuur van de IOK op 18 september 2018 besloot om een 
kostendelende dienstverlening inzake handhaving ruimtelijke ordening aan te bieden, waarbij 
zowel een intergemeentelijke verbalisant ruimtelijke ordening als een intergemeentelijke 
stedenbouwkundige inspecteur wordt aangeduid; 
Overwegende dat de functie van stedenbouwkundige inspecteur voor 0.8 VE wordt samengesteld 
uit experten uit de juridische dienst van de IOK; dat voor de functie van de verbalisant 
ruimtelijke ordening wordt overgegaan tot een bijkomende aanwerving (0.6 VE), de 
administratieve ondersteuning wordt beperkt tot 0.1 VE; 
Overwegende dat beide lokale handhavingsactoren conform de VCRO door het college van 
burgemeester en schepenen van de deelnemende gemeenten dienen te worden aangesteld; 
Overwegende dat deze nieuwe intergemeentelijke dienstverlening handhaving ruimtelijke 
ordening start vanaf 2019 en de aangesloten gemeenten ruime en deskundige ondersteuning en 
uitvoering op het vlak van handhaving ruimtelijke ordening biedt; 
Overwegende dat de dienstverlening een intergemeentelijke in house dienstverlening uitmaakt 
voor de deelnemers van de IOK en wordt vergoed volgens de modaliteiten van de kostendelende 
vereniging IOK; dat de kosten van deze dienstverlening zodoende worden verdeeld over de 
deelnemende gemeenten; dat het aandeel van de gemeente werd opgenomen in de 
'Werkingskosten 2019' en in de 'Begroting 2019' van de IOK; 
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Overwegende dat de gemeenteraad een beslissing dient te nemen over haar deelname aan deze 
intergemeentelijke dienstverlening; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De gemeente neemt deel aan de intergemeentelijke dienstverlening handhaving 
ruimtelijke ordening van IOK. 
Art. 2.- Het college wordt gevraagd om de personeelsleden van IOK die als stedenbouwkundige 
inspecteur en als verbalisant ruimtelijke ordening worden voorgedragen en intergemeentelijk 
zullen optreden, aan te stellen als gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en verbalisant 
ruimtelijke ordening. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2019/022 - Weg- en rioleringswerken Vlimmersebaan. Goedkeuring  

samenwerkingsovereenkomst Pidpa.   
Referentienummer : 1.811.111.2 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2007 houdende de 
opdracht aan Pidpa/Hidrorio tot de uitbouw en het beheer van het rioleringsnet van Rijkevorsel; 
Gelet op het periodieke overleg met Pidpa/Hidrorio; 
Overwegende dat het gemeentebestuur, samen met Pidpa/Hidrorio, wegenis- en 
rioleringswerken wenst uit te voeren in Vlimmersebaan; 
Overwegende dat het gemeentebestuur onderhoudswerken wenst uit te voeren in de Langedreef 
en verfraaiingswerken in Stevennekens; 
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst ‘K-19-002: Weg- en rioleringswerken in 
Vlimmersebaan’ waarin de wederzijdse rechten en plichten van Pidpa/Hidrorio en de gemeente 
Rijkevorsel worden vastgelegd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-19-002: Weg- en 
rioleringswerken in Vlimmersebaan' tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 
Art. 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 
beslissing. 
Art. 3.- Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan 
Pidpa/Hidrorio. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2019/000 - Verkiezing afgevaardigden. Aanduiding van de afgevaardigden en  

plaatsvervangers voor de vertegenwoordiging der gemeente op de gewone en 
buitengewone algemene of bijzondere vergaderingen bij de verenigingen en 
vennootschappen waarbij de gemeente Rijkevorsel is aangesloten.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van de vennootschappen of verenigingen, hetzij gelijk onder welke vorm 
waarbij de gemeente is aangesloten; 
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten waarbij de gemeente tot deze vennootschappen of 
verenigingen toetrad en het college van burgemeester en schepenen opdracht gaf de uitvoering 
ervan te verzekeren; 
Overwegende dat de gemeente zich kan laten vertegenwoordigen op iedere gewone of 
buitengewone algemene vergadering van deze vennootschappen of verenigingen; dat dit dient te 
geschieden om de gemeentelijke belangen te behartigen; 
Overwegende dat hiervoor een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers door de gemeenteraad 
dienen aangeduid te worden; 
Overwegende dat deze persoon(en) gerechtigd hoeft (hoeven) te zijn om namens het 
gemeentebestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot voormelde vergaderingen te 
onderschrijven; 
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Overwegende dat deze vertegenwoordigers de gemeente binnen het hierna bepaalde tijdsbestek 
geldig zullen vertegenwoordigen tijdens de gewone of buitengewone algemene vergaderingen 
zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van het lid of leden die de gemeente 
vertegenwoordigen in de schoot van de bestuursorganen; 
Overwegende dat de gemeenteraad van nu af en voor het geval van verhindering of belet van de 
door hem aangeduide vertegenwoordiger een plaatsvervanger dient aan te duiden; 
Overwegende dat de raad akkoord gaat dat de te geven volmacht rechtsgeldig zal zijn, hetzij 
gelijk voor welke gewone of buitengewone algemene vergadering voor de periode vanaf de 
eerstvolgende algemene vergadering in 2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de 
volgende legislatuur, onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de raad de afvaardiging te allen tijde 
kan intrekken; 
Gaat in uitvoering van art. 1 van het ontwerpbesluit in openbare zitting en bij geheime 
stemming over tot het aanduiden van de vertegenwoordigers der gemeente en diens 
plaatsvervangers voor de gewone of buitengewone algemene vergaderingen van navolgende 
vennootschappen of verenigingen waarbij de gemeente aangesloten is, met name : 
1) Bouwmaatschappij De Noorderkempen 
2) De Ark Wonen 
3) Ethias te Hasselt 
4) Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) De Lijn te Mechelen 
5) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G.) te Brussel 
6) Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw (O.V.S.G.) 
7) Vereniging voor Openbaar Groen vzw 
8) vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen; 
Gelet op het verloop van de stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; tijdens 
de stemverrichtingen wordt de voorzitter bijgestaan door de twee jongste raadsleden; na de 
stemming over het aanduiden van de vertegenwoordigers voor de gewone of buitengewone 
algemene vergaderingen van de bouwmaatschappij De Noorderkempen worden 20 stembrieven in 
de stembus gevonden, waarvan 2 ongeldig; na de stemming leest de voorzitter de stembrieven 
af, waarvan de respectieve uitslag als volgt luidt: 
Voor de Bouwmaatschappij De Noorderkempen: 
- Wim De Visscher en Bob Van den Eijnden, voorgedragen als vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger bekomen 13 ja-stemmen 
- Lutgarda Backx en Bart Van de Mierop, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen 
Voor de Ark Wonen: 
- Lieven Van Nyen en Bob Van den Eijnden, voorgedragen als vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger bekomen 13 ja- stemmen 
- Lutgarda Backx en Bart Van de Mierop, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen 
Voor Ethias: 
- Karl Geens en Stefan Maes, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger bekomen 
13 ja-stemmen 
- Renilde Willemse en Jack Jacobs, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen 
Voor de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn:  
- Karl Geens en Dorien Cuylaerts, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 13 ja-stemmen 
- Jack Jacobs en Eric Vermeiren, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen 
Voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G): 
- Dorien Cuylaerts en Karl Geens, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 13 ja-stemmen 
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- Renilde Willemse en Eric Vermeiren, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen 
Voor het Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw 
(O.V.S.G.): 
- Nathalie Stoffelen en Stefan Maes, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 13 ja-stemmen 
- Jack Jacobs en Lutgarda Backx, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen 
Voor Vereniging voor Openbaar Groen vzw:  
- Bob Van den Eijnden en Lieven Van Nyen, voorgedragen als vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger bekomen 13 ja-stemmen 
- Eric Vermeiren en Renilde Willemse, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen 
Voor vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen 
- Bert Vangenechten en Wim De Visscher, voorgedragen als vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger bekomen 13 ja-stemmen; 
- Jack Jacobs en Renilde Willemse, voorgedragen als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
bekomen 5 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Worden verkozen om de gemeente te vertegenwoordigen in de gewone of buitengewone 
algemene vergaderingen als volgt: 
Voor de Bouwmaatschappij De Noorderkempen: 
Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter gemeenteraad, wonende Hoge Heideweg 66 te 2310 
Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Dhr. Bob Van den Eijnden, schepen, wonende Nachtegaalweg 11 te 2310 Rijkevorse 
l(plaatsvervanger) 
Voor de Ark Wonen: 
Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Dhr. Bob Van den Eijnden, schepen, wonende Nachtegaalweg 11 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger) 
Voor Ethias: 
Dhr. Karl Geens, schepen, wonende Heuvelweg 17 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel(plaatsvervanger) 
Voor de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn:  
Dhr. Karl Geens, schepen, wonende Heuvelweg 17 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Mevr. Dorien Cuylaerts, burgemeester, wonende Vlimmersebaan 18/A000 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger) 
Voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G): 
Mevr. Dorien Cuylaerts, burgemeester, wonende Vlimmersebaan 18/A000 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager) 
Dhr. Karl Geens, schepen, wonende Heuvelweg 17 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger) 
Voor het Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw 
(O.V.S.G.): 
Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen, wonende Kerkdreef 8 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger) 
Voor de Vereniging voor Openbaar Groen vzw:  
Dhr. Bob Van den Eijnden, schepen, wonende Nachtegaalweg 11 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager) 
Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger) 
Voor vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie Antwerpen 
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Dhr. Bert Vangenechten, schepen, wonende Sterstraat 21 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager) 
Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter gemeenteraad, wonende Hoge Heideweg 66 te 2310 
Rijkevorsel (plaatsvervanger) 
Art.2.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 
2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om de gemeente te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.3.- Voor wat de afvaardiging betreft in de vennootschappen en verenigingen waarin de 
gemeente door meer dan één afgevaardigde mag vertegenwoordigd zijn, worden de 
plaatsvervangers gemachtigd in de volgorde van hun aanstelling. 
Art.4.- Onderhavig besluit kan te allen tijde door de gemeenteraad gewijzigd worden. 
Art.5.- Uittreksel van onderhavig besluit zal voor beschikking overgemaakt worden aan  de 
vennootschappen en verenigingen zoals boven vermeld waarbij de gemeente Rijkevorsel is 
aangesloten. 
Art.6.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 
beslissing.   

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2019/004 - gol Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen.  

Aanduiding twee kandidaat-bestuurders.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente lid is van het grensoverschrijdend openbaar lichaam 
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen; 
Gelet op de Beneluxovereenkomst d.d. 12 september 1986 inzake grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten; 
Gelet op de statuten van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor Muziek en 
Woord De Noorderkempen inzonderheid art. 14 betreffende de samenstelling van de raad van 
bestuur; dat de raad van bestuur gevormd wordt door twee leden per aangesloten gemeente; 
Overwegende dat de gemeente 2 raadsleden dient voor te dragen om te zetelen in de raad van 
bestuur; dat het wenselijk is de schepen van onderwijs voor te dragen voor de raad van bestuur; 
Gelet op de ingediende voordrachten van kandidaat-bestuurders; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel; 
er worden 20 stembrieven in de stembus gevonden; 
Renilde Willemse en Lutgarda Backx bekomen 7 ja-stemmen. Nathalie Stoffelen en Stefan Maes 
bekomen 13 ja-stemmen en behalen bijgevolg de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen. 

Besluit: 

Art. 1.- Worden voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de g.o.l. Academie voor Muziek en 
Woord De Noorderkempen: 
- Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen, wonende Kerkdreef 8 te 2310 Rijkevorsel 
- Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel. 
Art. 2.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de voorgedragen kandidaat-
bestuurders en aan de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen g.o.l. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
17. Betreft: GR/2019/005 - Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Aanduiding kandidaat- 

bestuurder.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat onze gemeente vennoot is in de bouwmaatschappij 'De Noorderkempen'; 
Gelet op de statuten van deze coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 
een sociaal oogmerk; 
Gelet op het schrijven vanwege bouwmaatschappij De Noorderkempen d.d. 11 oktober 2018 
waarbij gemeld wordt dat er 1 gezamenlijk bestuurdersmandaat voorzien zal zijn voor gemeente 
en OCMW van Rijkevorsel na de eerste Algemene Vergadering van 14 mei 2019; 
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Gelet op de voorgedragen kandidaten voor het mandaat van kandidaat-bestuurder bij 
Bouwmaatschappij 'De Noorderkempen'; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: aan de stemming voor het benoemen 
van de kandidaat-bestuurder nemen 20 raadsleden deel; uit de opneming der stemmen blijkt dat 
er 20 geldige stembriefjes in de stembus werden gevonden; de voorzitter leest de uitslag voor 
als volgt: dhr. Lieven Van Nyen bekomt 13 ja-stemmen en dhr. Eric Vermeiren bekomt 7 ja-
stemmen. 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel, wordt 
verkozen tot kandidaat-bestuurder bij  Bouwmaatschappij 'De Noorderkempen'. Voormeld 
mandaat wordt verleend vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 2019 tot de 
eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur. 
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal voor nuttig gevolg worden overgemaakt aan de 
bouwmaatschappij 'De Noorderkempen', Leopoldstraat 59/1 te 2330 Merksplas, alsmede aan de 
verkozen kandidaat-bestuurder. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
18. Betreft: GR/2019/006 - De Ark. Aanduiding kandidaat-lid beheersorgaan.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel aandeelhouder is van De Ark te Turnhout; 
Gelet op de statuten van deze coöperatieve vennootschap; 
Overwegende dat een mandataris zich kandidaat dient te stellen voor een beheersorgaan; 
Overwegende dat de kandidaat (naast het geslacht) dient aan te geven welke ervaring en 
competenties hij/zij kan inbrengen; dat de kandidaat na de beslissing in zijn kandidatuur dient 
te vermelden naar welk van de 3 organen (ofwel de raad van bestuur, ofwel het bouwcomité, 
ofwel het toewijzingscomité); ) de voorkeur gaat; 
Gelet op de ingediende kandidaturen voor de verkiezing van een kandidaat-lid voor een 
beheersorgaan van de Ark; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden neem aan de stemming deel; 
er worden 20 geldige stembrieven, waarvan 1 blanco stem, in de stembus gevonden; 
Wim De Visscher bekomt 13 ja-stemmen en Jack Jacobs bekomt 6 ja-stemmen bij 1 blanco stem; 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter gemeenteraad, wonende Hoge Heideweg 66 
te 2310 Rijkevorsel die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen 
heeft, wordt voorgesteld als kandidaat lid voor een beheersorgaan bij De Ark. Voormeld 
mandaat wordt verleend vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 2019 tot de 
eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur. 
Art.2.- Het voorgedragen kandidaat-lid zal een kandidatuur indienen bij de Ark met vermelding 
van geslacht, ervaring en competenties, alsook de voorkeur van orgaan. 
Art.3.- Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan verkozene en aan de Ark, Campus 
Blairon 599 te 2300 Turnhout. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
19. Betreft: GR/2019/007 - Vereniging voor Openbaar Groen vzw. Aanduiding kandidaat- 

bestuurder en facultatief aanduiding kandidaat-lid financieel comité.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 maart 1995 inzake de toetreding van de 
gemeente Rijkevorsel tot de Vereniging voor Openbaar Groen vzw te Brugge; 
Overwegende dat het nodig is om over te gaan tot het aanduiden van een kandidaat-bestuurder 
bij deze vereniging (min. 5 personen en max. 15 personen in raad van bestuur) voor de periode 
vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in 2019 tot de eerstvolgende algemene 
vergadering in de volgende legislatuur; dat volgende kandidaturen verkiesbaar zijn: politiek 
mandataris of ambtenaar van de (werkelijke) leden; dat de benoeming van de leden van de raad 
van bestuur gebeurt door de algemene vergadering; 
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Overwegende dat er ook een voordracht kan gedaan worden voor een kandidaat-lid in het 
financieel comité; dat dit comité uit 3 leden bestaat, verdeeld over de gemeenten; dat deze 
leden worden verkozen door de algemene vergadering; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: de raad gaat bij geheime stemming 
over tot de verkiezing van één kandidaat-bestuurder; twintig leden nemen deel aan de 
stemming; na de stemming worden 20 geldige stembrieven in de stembus gevonden; de 
voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de uitslag als volgt luidt: Lieven Van Nyen bekomt 
13 ja-stemmen en Renilde Willemse bekomt 7 ja-stemmen; de raad gaat vervolgens bij geheime 
stemming over tot de verkiezing van één kandidaat-lid van het financieel comité; twintig leden 
nemen deel aan de stemming; na de stemming worden 20 geldige stembrieven in de stembus 
gevonden, waarvan 1 blanco stem; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de uitslag als 
volgt luidt: Lieven Van Nyen bekomt 15 ja-stemmen, 4 onthoudingen en 1 blanco stem; 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel, die de 
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als 
kandidaat-bestuurder bij de vzw Vereniging voor Openbaar Groen vanaf de eerstvolgende 
algemene vergadering in 2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de volgende 
legislatuur. 
Art.2.- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel, die de 
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als 
kandidaat-lid van het financieel comité bij de vzw Vereniging voor Openbaar Groen vanaf de 
eerstvolgende algemene vergadering in 2019 tot de eerstvolgende algemene vergadering in de 
volgende legislatuur. 
Art.3.- Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Vereniging voor Openbaar 
Groen vzw, Predikherenrei, 1c te 8000 Brugge. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
20. Betreft: GR/2019/008 - Erfgoedcel Noorderkempen. Aanduiding 2 kandidaat-leden voor  

raad van bestuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat het gemeentebestuur, samen met de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, 
Turnhout en Vosselaar, deel uitmaakt van de projectvereniging 'Erfgoed Noorderkempen'; 
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en 
ontsluiting van het onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de deelnemende 
gemeenten; dat de vereniging tevens instaat voor het opbouwen, delen en uitwisselen van 
kennis en expertise rond cultuur en erfgoed; dat hiervoor 3 deelwerkingen werden uitgebouwd, 
namelijk de deelwerking cultureel erfgoed, de deelwerking onroerend erfgoed en de 
deelwerking archiefwerking; 
Gelet op artikel 7 van de statuten van de projectvereniging 'Erfgoed Noorderkempen' inzake de 
samenstelling van de raad van bestuur; 
Overwegende dat 2 gemeenteraadsleden dienen te worden afgevaardigd voor de raad van 
bestuur, waarvan 1 verkozen is op een lijst waarvan de verkozenen deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen (voorstel schepen van cultuur/erfgoed of schepen 
ruimtelijke ordening/omgeving) en 1 verkozen is op een lijst waarvan de verkozenen niet deel 
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen (oppositie); 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: de raad gaat bij geheime stemming 
over tot de verkiezing van één kandidaat-bestuurder die verkozen is op een lijst waarvan de 
verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen en één kandidaat-
bestuurder die verkozen is op een lijst waarvan de verkozenen niet deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen (oppositie); twintig leden nemen deel aan de stemming; 
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na de stemming worden 20 geldige stembrieven in de stembus gevonden; de kandidaat die 
verkozen is op een lijst waarvan de verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester 
en schepenen, dhr. Karl Geens, bekomt 16 ja-stemmen en 4 blanco stemmen; de kandidaat-
bestuurder die verkozen is op een lijst waarvan de verkozenen niet deel uitmaken van het 
college van burgemeester en schepenen (oppositie), dhr. Jack Jacobs, bekomt 19 ja-stemmen en 
1 neen-stem; 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Karl Geens, schepen, wonende Heuvelweg 17 te 2310 Rijkevorsel, wordt aangeduid 
als lid in de raad van bestuur van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen als verkozenen 
van een lijst waarvan de verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en 
schepenen. 
Art.2.- Dhr. Jack Jacobs, raadslid, wonende Mutsaardweg 12 te 2310 Rijkevorsel, wordt 
aangeduid als lid in de raad van bestuur van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen als 
verkozenen van een lijst waarvan de verkozenen niet deel uitmaken van het college van 
burgemeester en schepenen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
21. Betreft: GR/2019/009 - Scholengemeenschap De Schakel. Beheerscomité. Aanduiding  

effectief lid en plaatsvervanger.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 mei 2014 houdende de goedkeuring van de verlenging 
van het samenwerkingsverband van de scholengemeenschap De Schakel tussen de gemeentelijke 
basisscholen van Merksplas, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar voor de schooljaren 2014-2020; 
Gelet op op deze intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst dat de organisatie en werking 
van het beheerscomité van Scholengemeenschap De Schakel regelt; dat elke gemeenteraad een 
lid van het schepencollege afvaardigt, alsook een plaatsvervanger met hetzelfde mandaat; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: twintig raadsleden nemen deel aan de 
stemming; na de stemming worden 20 stembrieven in de stembus gevonden; de voorzitter leest 
de stembrieven af, waarvan de uitslag luidt als volgt: Nathalie Stoffelen, voorgedragen als 
effectief lid en Stefan Maes, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 13 ja-stemmen; 
Lutgarda Backx, voorgedragen als effectief lid en Bart Van De Mierop, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 7 ja-stemmen.  

Besluit: 

Art. 1.- Worden aangeduid om te zetelen in het beheerscomité van Scholengemeenschap De 
Schakel : 
-  als effectief lid: Nathalie Stoffelen, schepen, wonende Kerkdreef 8 te 2310 Rijkevorsel 
-  als plaatsvervanger: Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel. 
Art. 2.- Kennis van deze beslissing te geven aan de verkozen vertegenwoordigers en aan het 
secretariaat van Scholengemeenschap De Schakel, p/a Markt, 1 te 2330 Merksplas. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
22. Betreft: GR/2019/011 - Sportregio Noorderkempen. Aanduiding afgevaardigden  

beheerscomité.   
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 juni 2005, houdende goedkeuring van het voorstel 
van overeenkomst van de Interlokale vereniging sportregio Noorderkempen; 
Overwegende dat de plaatselijke overheidsdienst de afgevaardigde en plaatsvervanger dient te 
verkiezen voor het beheerscomité; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om de burgemeester, schepen of gemeenteraadslid hiervoor 
aan te duiden; dat in realiteit de schepen van sport meestal aangeduid wordt; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: twintig raadsleden nemen deel aan de 
stemming; na de stemming worden 20 stembrieven in de stembus gevonden; de voorzitter leest 
de stembrieven af, waarvan de uitslag luidt als volgt: Nathalie Stoffelen en Stefan Maes, 
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voorgedragen als afgevaardigde en plaatsvervanger, bekomen 13 ja-stemmen; Eric Vermeiren en 
Jack Jacobs, voorgedragen als afgevaardigde en plaatsvervanger, bekomen 7 ja-stemmen; 

Besluit: 

   Tot afgevaardigden van de gemeenteoverheid in het beheerscomité van de Interlokale 
vereniging sportregio Noorderkempen zijn verkozen: 
-   Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen, wonende Kerkdreef 8 te 2310 Rijkevorsel (als 
afgevaardigde) 
-   Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel (als plaatsvervanger) 

De Gemeenteraad, O.Z., 
23. Betreft: GR/2019/012 - Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW).  

Aanduiding 2 afgevaardigden.   
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk; 
Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de 
Comités voor preventie en bescherming op het werk; 
Overwegende dat de gemeenteraad de afgevaardigden dient te verkiezen in het Comité 
Preventie en Bescherming op het Werk; dat dit comité wordt voorgezeten door het hoofd 
van het bestuur en zijn rechtstreeks afgevaardigde, bij voorkeur de schepen van personeel; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: twintig raadsleden nemen deel aan de 
stemming; na de stemming worden 20 stembrieven in de stembus gevonden; de voorzitter leest 
de stembrieven af, waarvan de uitslag luidt als volgt: Nathalie Stoffelen en Nathalie Cuylaerts 
bekomen 13 ja-stemmen; Bart Van De Mierop en Renilde Willemse bekomen 7 ja-stemmen; 

Besluit: 

Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen, wonende Kerkdreef 8 te 2310 Rijkevorsel en mevr. Nathalie 
Cuylaerts, schepen, wonende Looi 7 te 2310 Rijkevorsel worden aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel in het Comité Preventie en Bescherming op het 
Werk. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
24. Betreft: GR/2019/013 - LEADER MarkAante Kempen+. Aanduiding 2 afgevaardigden.   
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/10/2008 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst om een interlokale vereniging MarkAante Kempen op te richten; 
Overwegende dat het huidige gebied LEADER MarkAante Kempen+ een plattelandsgebied is in de 
Noorderkempen, 13 gemeenten maken deel uit van deze 
plattelandsregio: Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Zoersel, Malle, 
Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog en Beerse; 
Overwegende dat de openbare besturen uit de gemeenten van het LEADER-gebied en de 
provincie Antwerpen elk een stemgerechtigde- als een adviserende afgevaardigde hebben; dat 
naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen opnieuw 2 afgevaardigden worden 
gevraagd vanuit het gemeentebestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat de aanwezigheid van het stemgerechtigd (effectief) lid en het adviserend lid 
bijdraagt tot een versterking van de samenwerking in het LEADER-gebied; dat de aanwezigheid 
van een schepen of de burgemeester een meerwaarde heeft gezien de link naar het college van 
burgemeester en schepenen gemakkelijker gelegd wordt; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: twintig raadsleden nemen deel aan de 
stemming; na de stemming worden 20 stembrieven in de stembus gevonden; de voorzitter leest 
de stembrieven af, waarvan de uitslag luidt als volgt: Nathalie Stoffelen en Dorien Cuylaerts, 
voorgedragen als stemgerechtigd lid en adviserend lid bekomen 13 ja-stemmen; Renilde 
Willemse en Jack Jacobs, voorgedragen als stemgerechtigd lid en adviserend lid bekomen 7 ja-
stemmen; 

Besluit: 
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Art.1.- Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen, wonende Kerkdreef 8 te 2310 Rijkevorsel, wordt 
voorgedragen als stemgerechtigd lid bij de Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen+. 
Art.2.- Mevr. Dorien Cuylaerts, burgemeester, wonende Vlimmersebaan 18/A000 te 2310 
Rijkevorsel, wordt voorgedragen als adviserend lid bij de Plaatselijke Groep LEADER MarkAante 
Kempen+. 
Art.3.- Afschrift van onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan dhr. Miel Gilis, 
coördinator LEADER MarkAante Kempen+, Hooibeeksesdijk 1 te 2440 Geel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
25. Betreft: GR/2019/017 - Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt. Aanduiding  

vertegenwoordiger beheerscomité.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel deel uitmaakt van de interlokale vereniging 'ILV 
Noorderkempen werkt'; 
Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen stad Hoogstraten, 
gemeente Rijkevorsel, gemeente Merksplas, gemeente Arendonk, gemeente Ravels, gemeente 
Baarle-Hertog, OCMW Hoogstraten, OCMW Rijkevorsel, OCMW Merksplas, OCMW Arendonk, 
OCMW Ravels, OCMW Baarle-Hertog en VDAB voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, 
werkgelegenheids-, onderwijs- en welzijnsbeleid; 
Gelet op de statuten van deze interlokale vereniging; 
Overwegende dat elk lid 1 stemgerechtigd vertegenwoordiger afvaardigt in het beheerscomité; 
dat deze leden worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur; 
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor het mandaat van vertegenwoordiger in het 
beheerscomité van ILV Noorderkempen Werkt; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: twintig raadsleden nemen deel aan de 
stemming; na de stemming worden 20 stembrieven in de stembus gevonden; de voorzitter leest 
de stembrieven af, waarvan de uitslag luidt als volgt: Bert Vangenechten bekomt 13 ja-stemmen 
en Bart Van De Mierop bekomt 7 ja-stemmen; 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Bert Vangenechten, schepen, wonende Sterstraat 21 te 2310 Rijkevorsel, wordt 
verkozen tot stemgerechtigd vertegenwoordiger in het beheerscomité van ILV Noorderkempen 
Werkt. Voormeld mandaat wordt verleend vanaf heden tot en met 31 december 2024. 
Art.2.- Afschrift van deze beslissing zal voor nuttig gevolg worden overgemaakt aan ILV 
Noorderkempen Werkt te Hoogstraten, alsmede aan de verkozen vertegenwoordiger. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
26. Betreft: GR/2019/019 - Openbare bibliotheek. Beheerscommissie. Verkiezing  

vertegenwoordigers van de politieke partijen.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2001 tot vaststelling van de statuten 
van het beheersorgaan van de POB; dat zes vertegenwoordigers van de politieke partijen dienen 
verkozen te worden; dat elke fractie ten minste één vertegenwoordiger kan afvaardigen in het 
beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek; dat de schepen van cultuur van 
ambtshalve lid is van het beheersorgaan; 
Overwegende dat volgende kandidaturen werden ingediend : 

 mevr. Sabine Fransen - N-VA 

 mevr. Monique Gabriëls - CD&V 

 mevr. Renilde Willemse - Gemeentebelangen 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: twintig raadsleden nemen deel aan de 
stemming; na de stemming worden 20 geldige stembrieven in de stembus gevonden; de voorzit-
ter leest de stembrieven af, waarvan de uitslag luidt als volgt: 20 ja-stemmen worden bekomen 
voor de voorgedragen vertegenwoordigers in de beheerscommissie van de openbare biliotheek; 

Besluit: 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          21 

 
 

Art.1.- De vertegenwoordigers van de politieke partijen in de beheerscommissie van de 
plaatselijke openbare bibliotheek worden verkozen als volgt : 

 mevr. Sabine Fransen - N-VA 

 mevr. Monique Gabriëls - CD&V 

 mevr. Renilde Willemse - Gemeentebelangen 
Art.2.- De schepen van cultuur, dhr. Karl Geens (N-VA), is van rechtswege lid van de 
beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
27. Betreft: GR/2019/029 - Toegevoegd punt. Gebruik van biologische alternatieven op  

alledaagse gebruiksmiddelen.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid D. Van Dun. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
‘Onze fractie stelt voor om onderstaande uitdagingen aan te gaan inzake gebruik van 
biologische alternatieven op alledaagse gebruiksmiddelen.’ 
Gelet op volgend overgemaakt ontwerpbesluit:  
‘ART1: Enkel nog biologisch verantwoorde maaltijden aanbieden tijdens recepties en binnen 
andere diensten van de gemeente (vb. Kinderclub,…) 
ART2: Minstens twee vegetarische en/of veganistische alternatieven voor te schotelen tijdens 
deze bijeenkomsten.  
ART3: Poets en (hand)wasmiddelen te vervangen door ecologische en biologisch afbreekbare 
alternatieven.  
ART4: De diensthoofden van de gemeentelijke groendienst bij te scholen in duurzaam 
groenbeheer en pesticiden, insecticiden en herbiciden te schrappen of te vervangen door 
duurzaam verantwoorde alternatieven.’ 
Gelet op het amendement vanwege de Gemeentebelangen-fractie dat ertoe strekt om het 
ontwerpbesluit te behouden maar in artikel 1 van het ontwerpbesluit de passage ‘Enkel nog 
biologisch verantwoorde’ te vervangen door ‘Duurzame’, alsook in artikel 2 van het 
ontwerpbesluit de passage ‘Minstens twee’ te vervangen door ‘Ook’; 
Gelet op de stemming over het amendement, hetwelk wordt verworpen bij 13 neen-stemmen bij 
7 ja-stemmen (neen-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: Renilde Willemse, Bart 
Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes) 
Gelet op de stemming over de eigenlijke hoofdvraag, die wordt verworpen met 13 neen-
stemmen bij 2 ja-stemmen en 5 onthoudingen (neen-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-
stemmen: Diede Van Dun, Aline Maes; onthoudingen: Renilde Willemse, Bart Van De Mierop, Jack 
Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren) 
 Besluit met 13 neen-stemmen bij 2 ja-stemmen en 5 onthoudingen: 
Geen goedkeuring wordt verleend aan volgend ontwerpbesluit: 
‘ART1: Enkel nog biologisch verantwoorde maaltijden aanbieden tijdens recepties en binnen 
andere diensten van de gemeente (vb. Kinderclub,…) 
ART2: Minstens twee vegetarische en/of veganistische alternatieven voor te schotelen tijdens 
deze bijeenkomsten.  
ART3: Poets en (hand)wasmiddelen te vervangen door ecologische en biologisch afbreekbare 
alternatieven.  
ART4: De diensthoofden van de gemeentelijke groendienst bij te scholen in duurzaam 
groenbeheer en pesticiden, insecticiden en herbiciden te schrappen of te vervangen door 
duurzaam verantwoorde alternatieven.’ 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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28. Betreft: GR/2019/030 - Toegevoegd punt. Paddentrek. Vrijmaken budget. Oproep naar  
vrijwilligers.   

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid D. Van Dun. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
‘Binnenkort komt de paddentrek weer op gang. De fractie ProVeussel stelt voor om een 
budgetje vrij te maken voor paddenvallen (geplaatst door de gemeentediensten) en te zoeken 
naar vrijwilligers om deze diertjes te beschermen.  
Gelet op volgend overgemaakt ontwerpbesluit:  
‘ART1: Er wordt 500 euro vrijgemaakt om paddenvallen te installeren in de Rijkevorselse 
‘hotspots’. Deze worden door de gemeentelijke diensten geplaatst.  
ART2: Via 2310 en de website van de gemeente wordt er gezocht naar vrijwilligers die deze 
‘vallen’ dagelijks willen leegmaken.   
ART3: Er wordt navraag gedaan naar de precieze locatie waar deze padden oversteken 
(HotSpots). (Vb. Natuurpunt,...)’ 
Gelet op het amendement ingediend door schepen Stoffelen, dat ertoe strekt om de tekst van 
het ontwerpbesluit de behouden, maar de tweede zin van artikel 1 te schrappen, alsook in 
artikel 2 de woorden ‘plaatsen en’ toe te voegen voor het woord ‘dagelijks’; 
Gelet op de stemming over het aldus geamendeerde reglement, hetwelk met eenparigheid van 
stemmen wordt goedgekeurd, waardoor de stemming over de hoofdvraag conform het 
huishoudelijk reglement niet meer aan de orde is; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Art.1.- Er wordt 500 euro vrijgemaakt om paddenvallen te installeren in de Rijkevorselse 
‘hotspots’. 
Art.2.- Via 2310 en de website van de gemeente wordt er gezocht naar vrijwilligers die deze 
‘vallen’ plaatsen en dagelijks willen leegmaken. 
Art.3.-  Er wordt navraag gedaan naar de precieze locatie waar deze padden oversteken 
(HotSpots). (Vb. Natuurpunt,...) 

De Gemeenteraad, O.Z., 
29. Betreft: GR/2019/031 - Toegevoegd punt. Bijencentrum De Raam. Aankoop grond door  

gemeentebestuur.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid J. Jacobs. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Bijencentrum De Raam, de eigenaar van de grond waar het bijencentrum de Raam is gevestigd 
wil deze eigendom verkopen heeft hij mij verteld. 
Dit zou een mooie meerwaarde kunnen zijn voor het patrimonium van de gemeente Rijkevorsel. 
Daarom stellen we voor dat de gemeente zo snel mogelijk contact opneemt met de eigenaar om 
te proberen een overeenkomst te kunnen verkrijgen zodat de gemeente dit kan aankopen.’ 
Gelet op volgend overgemaakt ontwerpbesluit:  
‘Het bestuur neemt zo snel mogelijk contact op met de eigenaar van de grond waar het bijen 
centrum de Raam is op gevestigd, en onderhandelt over de aankoop van deze grond.' 
Gelet op de stemming over het agendapunt hetwelk wordt verworpen met 13 neen-stemmen bij 
5 ja-stemmen en 2 onthoudingen (neen-stemmen: Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: 
Renilde Willemse, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Lutgarda Backx, Eric Vermeiren; 
onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes); 
                      Besluit met 13 neen-stemmen bij 5 ja-stemmen en 2 onthoudingen: 
Geen goedkeuring wordt verleend aan volgend ontwerpbesluit:’Het bestuur neemt zo snel 
mogelijk contact op met de eigenaar van de grond waar het bijen centrum de Raam is op 
gevestigd, en onderhandelt over de aankoop van deze grond.' 
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De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de waarnemend voorzitter om 22.25 uur de 
vergadering, nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 23.15 uur heft de waarnemend voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 20 
raadsleden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De voorzitter wnd., 
 
 
 
 
 

Dorien Cuylaerts 
 


