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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, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens, Aline Maes, 
Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Lutgarda Backx, Raadslid 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
1. Betreft: GR/2019/063 - Audioverslag openbare zitting gemeenteraad als zittingsverslag. 

Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd in zitting van 28 
januari 2019; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur naast de 
notulen tevens een zittingsverslag dient opgemaakt van de vergaderingen van de raad; dat de 
zittingsverslagen van de vergaderingen van de raad, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde 
vragen en antwoorden vermelden;  
Overwegende dat de raad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audio- of 
audiovisuele opname van de openbare zitting van de raad, zoals tevens bepaald in artikel 30, §2 
van het huishoudelijk reglement; 
Overwegende dat het voor de goede werking van de administratie van het lokaal bestuur 
wenselijk is dat er wordt geopteerd voor een audioverslag van de openbare zitting van de raad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het zittingsverslag, zoals bedoeld in artikel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, wordt 
vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de raad. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2019/056 - Gemeentefinanciën. Budgetwijziging 2019/1. Vaststelling.   
Gelet op de artikelen 596 en 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op 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 
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van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 
volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Overwegende dat een eerste wijziging van het budget 2019 zich opdringt; dat de wijziging van 
het budget 2019 werd voorbereid door de algemeen directeur en de financieel directeur in 
samenspraak met het managementteam; dat het ontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 ter 
bespreking voorligt; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De eerste budgetwijziging van 2019 zoals deze blijkt uit de voorgelegde documenten 
wordt vastgesteld. 
Art. 2.- Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2019/018 - Rechtspositieregeling en bijlage rechtspositieregeling 'Bijzondere 

aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden'. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de geldende rechtspositieregeling; 
Gelet op de integratiebeweging tussen gemeente en OCMW; 
Overwegende dat de rechtspositieregeling bijgevolg dient aangepast te worden, met name de 
artikelen 3, 117, 130  zoals weergegeven in bijlage; 
Overwegende dat de bijlage bij de rechtspositieregeling 'Bijzondere aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden' dient te worden aangepast met toevoeging van de graad A4a-A4b 
zoals weergegeven in bijlage; dat wordt voorgesteld om in deze bijlage bij de 
rechtspositieregeling specifieke bevorderingsvoorwaarden te voorzien zoals weergegeven in 
bijlage; 
Gelet op de vergadering van het onderhandelingscomité d.d. 8 februari 2019 waarin de 
vakorganisaties de vraag gesteld hebben om de algemene bevorderingsvoorwaarden voor alle 
niveaus aan te passen; 
Overwegende dat artikelen 130, 131, 132 en 133 van de rechtspositieregeling aangepast dienen 
te worden om de algemene bevorderingsvoorwaarden te wijzigen zoals weergegeven in bijlage; 
Gelet op het protocol van akkoord dat werd afgesloten met de vertegenwoordigers van de 
representatieve vakorganisaties d.d. 8 februari 2019; 
Gelet op volgende stemverklaring vanwege raadslid Willemse namens de Gemeentebelangen-
fractie: ‘De personeelskost is de zwaarste post binnen het gemeentelijk budget. Daarom is het 
noodzakelijk dat we dit zeer goed in het oog houden. De twee nieuwe functies waarvan sprake 
zullen voorzien worden in het nieuwe personeelsbehoefteplan. De aanwervingen zullen al 
gebeuren voordat we dit plan te zien krijgen. Omdat er sprake is van een voorafname op het 
geïntegreerd organogram en personeelsbehoefteplan zullen we dit punt niet goedkeuren’; 
Gelet op de stemming over het agendapunt dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 6 
neen-stemmen (ja-stemmen: Wim De Visscher, 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, Eric Vermeiren, Diede Van Dun, Aline Maes); 

Besluit met 14 ja-stemmen en 6 neen-stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van artikelen 3, 117, 130, 131, 132 en 
133 van de rechtspositieregeling betreffende de toevoeging van de graad A4a-A4b en de 
wijziging van de algemene bevorderingsvoorwaarden zoals weergegeven in bijlage. 
Art. 2.- Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van de bijlage bij de 
rechtspositieregeling 'Bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden' betreffende de 
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toevoeging van de graad A4a-A4b en de toevoeging van specifieke bevorderingsvoorwaarden 
zoals weergegeven in bijlage.  

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2019/057 - Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de verschillende aanvragen van privé-personen tot tussenkomst van het lokaal bestuur 
in de onkosten van ontwikkelingswerk in het buitenland; 
Gelet op het voorstel van het subsidiereglement betreffende ontwikkelingssamenwerking dat ter 
goedkeuring werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 maart 
2017; 
Overwegende dat er nog enkele aanpassingen werden voorgesteld; 
Gelet op voorliggend voorstel van het subsidiereglement betreffende 
ontwikkelingssamenwerking; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel: gaat akkoord met voorliggend subsidiereglement betreffende 
ontwikkelingssamenwerking met ingang van 1 maart 2019. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2019/055 - FC Kliefhamers. Aanvraag jubileumsubsidie 25-jarig bestaan. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op voorliggende vraag vanwege FC Kliefhamers met betrekking tot het bekomen van een 
jubileumsubsidie voor hun vijfentwintigjarig bestaan; 
Overwegende dat er een nominatieve subsidie voorzien is voor verenigingen die 25 jaar of een 
veelvoud daarvan bestaan; dat het bedrag voor 25-jarig bestaan is vastgelegd op € 125; 
Gelet op voorliggende documenten als bewijs van het 25-jarig bestaan; 
Overwegende dat er reeds een receptie plaatsvond voor de viering; 
Gelet op het positieve advies van de sportraad d.d. 14 januari 2019; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 februari 2019; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Gaat akkoord met een jubileumsubsidie van € 125 voor het 25-jarig bestaan van FC 
Kliefhamers. 
Art. 2.- Opdracht wordt gegeven aan de financiële dienst voor uitbetaling van de 
jubileumsubsidie van € 125 aan FC Kliefhamers. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2019/054 - Turnkring Lenig en Gezwind. Aanvraag Jubileumsubsidie 50-jarig 

bestaan. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op voorliggende vraag vanwege Turnkring Lenig en Gezwind met betrekking tot het 
bekomen van een jubileumsubsidie voor hun 50-jarig bestaan; 
Overwegende dat er een nominatieve subsidie voorzien is voor verenigingen die 25 jaar of een 
veelvoud daarvan bestaan; dat het bedrag voor 50-jarig bestaan is vastgelegd op € 250; 
Gelet op voorliggende documenten als bewijs van het 50-jarig bestaan; 
Overwegende dat eind vorig jaar er een receptie plaatsvond voor de viering; 
Gelet op het positieve advies van de sportraad d.d. 14 januari 2019; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 februari 2019; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Gaat akkoord met een jubileumsubsidie van € 250 voor het 50-jarig bestaan van 
Turnkring Lenig en Gezwind. 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          4 

 
 

Art. 2.- Opdracht wordt gegeven aan de financiële dienst voor uitbetaling van de 
jubileumsubsidie van € 250 aan Turnkring Lenig en Gezwind. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2019/061 - Wegenis- en rioleringswerken Hoeveweg. Goedkeuring addendum bij 

de overeenkomst d.d. 31/01/2018.   
Referentienummer: 1.811.111. 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het besluit 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 besluit van de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2018 houdende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 'K-18-004: Kleine uitbreiding in Hoeveweg’ 
waarin de wederzijdse rechten en plichten van Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel 
worden vastgelegd; 
Overwegende dat Elia, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel een dubbele ondergrondse 150kV 
kabelverbinding wenst te realiseren tussen Rijkevorsel en Beerse; 
Overwegende dat het traject van deze kabelverbinding deels gelegen is in de projectzone van de 
wegenis- en rioleringswerken in de Hoeveweg; 
Gelet op het periodieke overleg met Pidpa/Hidrorio en Elia; 
Gelet op de huidige stand van zaken van dit project; 
Gelet op het voorstel van 'Addendum bij de overeenkomst d.d. 31 januari 2018 betreffende de 
verdere uitwerking van het project K-18-004: Wegenis- en rioleringswerken in Hoeveweg (en 
Parre)’ waarin de wederzijdse rechten en plichten van Studieburo Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio, 
Elia en de gemeente Rijkevorsel worden vastgelegd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring wordt verleend aan het addendum bij de overeenkomst d.d. 31 januari 
2018 betreffende de verdere uitwerking van het project 'K-18-004:Wegenis- en rioleringswerken 
in Hoeveweg (en Parre)' tussen Studieburo Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio, Elia 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 Studieburo 
Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio en Elia. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2019/033 - gol Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen. Algemene 

Vergadering d.d. 13/03/2019. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger.   
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. 12/09/1986 inzake grensoverschrijdende samenwerking 
tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten; 
Gelet op de statuten van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor Muziek en 
Woord De Noorderkempen in toepassing van voormelde Beneluxovereenkomst, inzonderheid art. 
8, 9 en 14 betreffende de samenstelling van de Algemene Vergadering en het mandaat en de 
benoemingsprocedure van de leden van de Algemene Vergadering; 
Gelet op het schrijven d.d. 23 januari 2019 met bijlagen van de Academie voor Muziek en Woord 
De Noorderkempen g.o.l. waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de 
Algemene Vergadering welke zal plaatsvinden op 13 maart 2019 vanaf 19u op de 
maatschappelijke zetel: Pastoor de Katerstraat 5 te 2387 Baarle-Hertog; 
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering d.d. 13 maart 2019 volgende punten 
bevat : 

1. Opening 
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2. Samenstelling Algemene Vergadering 
3. Benoeming Raad van Bestuur 
4. bekrachtiging samenstelling en werking Raad van Bestuur en dagelijks bestuur 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

Gelet op de ingediende voordrachten van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering van 13 maart 2019; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Kevin Druyts, voorgedragen als volmachtdrager, en dhr. Lieven Van 
Nyen, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Renilde Willemse, 
voorgedragen als volmachtdrager, en mevr. Lutgarda Backx, voorgedragen als plaatsvervanger, 
bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art. 1. Akkoord te gaan met de voorstellen van de raad van bestuur van het g.o.l. Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen betreffende de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van 13 maart 2019. 
Art. 2. Als vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel aan te duiden om deel te nemen aan 
de Algemene Vergadering van 13 maart 2019 van het g.o.l. Academie voor Muziek en Woord De 
Noorderkempen: 
- Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager); 
- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger). 
Art. 3. Voormelde volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen door de gemeenteraad betreffende de 
agendapunten van voormelde Algemene Vergadering. 
Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de aangeduide 
vertegenwoordigers en aan de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen g.o.l., 
Pastoor De Katerstraat, 5 te 2387 Baarle-Hertog. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2019/025 - CIPAL. Buitengewone algemene vergadering d.d. 22/3/2019. 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
Cipal; 
Gelet op de statuten van Cipal; 
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 
22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Gelet op het verzoek om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het 
mandaat in de Algemene Vergaderingen van CIPAL in de legislatuur 2019-2024; 
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Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen als volmachtdrager, en dhr. Kevin 
Druyts, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; dhr. Jack Jacobs, 
voorgedragen als volmachtdrager, en dhr. Eric Vermeiren, voorgedragen als plaatsvervanger, 
bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per 
aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van CIPAL voor 
de periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Dhr. Bert Vangenechten, schepen, wonende Sterstraat 21 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager); 
- Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger). 
Art.3.- De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere 
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze 
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de 
gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering 
met dezelfde agenda. 
Art.4.- 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.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2019/026 - TMVS. Buitengewone algemene vergadering d.d. 20 maart 2019. 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het feit dat het lokaal bestuur Rijkevorsel aangesloten is bij TMVS dv; 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 
20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat Rijkevorsel, als deelnemend bestuur, een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger kan voordragen voor de Algemene Vergadering in legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen voor een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de 
Algemene Vergadering van TMVS; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Stefan Maes, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Wim De 
Visscher voorgedragen plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; dhr. Bart Van De Mierop, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en mevr. Renilde Willemse, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 6 ja- stemmen; 
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Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen 
3. Benoeming raad van bestuur 
4. Mededelingen 
5. Varia 

Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van TMVS voor de 
periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager); 
- Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter, wonende Hoge Heideweg 66 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger); 
Art.3.- 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.4.- De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en hun 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
Art.5.- Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
Art.6.- Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan TMVS dv. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2019/027 - IKA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 19/3/2019. 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, 
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse; 
Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aandui-
ding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de 
gemeenten in de dienstverlenende vereniging; 
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 maart 2019 plaats 
heeft om 18u in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het van 
het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook 
gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers 
niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de raad van bestuur; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
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Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Kevin Druyts, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Stefan 
Maes, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Lutgarda Backx, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Eric Vermeiren, voorgedragen als plaatsvervanger, 
bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting van IKA d.d. 19 maart 2019. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van IKA voor de 
periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager); 
- Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger). 
Art.3.- 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.4.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vere-
niging IKA, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2019/038 - IOK. Algemene Vergadering d.d. 19/3/2019. Aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK recht 
heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; 
Gelet op het schrijven d.d. 28 januari 2019 vanwege IOK inzake de vernieuwing van de mandaten 
in het legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Kevin 
Druyts, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; dhr. Jack Jacobs, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Bart Van De Mierop, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting van IOK d.d. 19 maart 2019. 
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Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van IOK voor de 
periode van de ganse legislatuur 2019-2024, wordt aangewezen: 
- Dhr. Peter Janssens, raadslid, wonende Kleine Markweg 49 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager); 
- Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger). 
Art.3.- 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.4.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 
Geel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2019/039 - IOK Afvalbeheer. Algemene Vergadering d.d. 19/3/2019. Aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK 
Afvalbeheer recht heeft op één volmachtdrager op de algemene vergadering; 
Gelet op het schrijven d.d. 28 januari 2019 vanwege IOK Afvalbeheer inzake de vernieuwing van 
de mandaten in het legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur 2019-2024; 
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de 
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als 
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de raad van bestuur; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Kevin 
Druyts, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Renilde Willemse, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Eric Vermeiren, voorgedragen als plaatsvervanger, 
bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting van IOK Afvalbeheer d.d. 19 maart 2019. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van 
IOK Afvalbeheer voor de periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen 
- Dhr. Peter Janssens, raadslid, wonende Kleine Markweg 49 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager); 
- Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger). 
Art.3.- 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. 
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Art.4.-  Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IOK Afvalbeheer, 
Antwerpseweg 1 te 2440 Geel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2019/041 - Pontes. Algemene Vergadering d.d. 27/3/2019. Aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur Rijkevorsel deelneemt aan Pontes, publieke en 
onafhankelijke partner in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten; 
Gelet op het schrijven d.d. 30 november 2018 vanwege Pontes inzake de samenstelling van de 
bestuursorganen per 1 januari 2019; 
Gelet op het schrijven d.d. 6 februari 2019 vanwege Pontes inzake de Algemene Vergadering van 
27 maart 2019; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat het wenselijk is een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in de 
Algemene Vergadering van Pontes voor de legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Stefan Maes, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Peter 
Janssens, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Lutgarda Backx, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als plaatsvervanger, 
bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Er wordt kennis genomen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging PONTES van 27 maart 2019, die er als volgt uit ziet: 

1. Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring 
3. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) – 

aktename 
4. Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring 

Art.2.- Worden verkozen om het lokaal bestuur Rijkevorsel te vertegenwoordigen in de 
Algemene Vergadering van Pontes : 
- Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager); 
- Dhr. Peter Janssens, raadslid, wonende Kleine Markweg 49 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger). 
Art.3.- 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.4.- Afschrift van dit besluit over te maken aan Pontes, Jules Moretuslei 2, 2610 Wilrijk. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2019/042 - IVEKA. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/3/2019. 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Iveka; 
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Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Iveka 
die op 20 maart 2019 plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk; 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 19 november 
2018 overgemaakt werd; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de 
leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024; 
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het 
punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, 
ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de 
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal 
bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Lieven Van Nyen, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Wim 
De Visscher, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; dhr. Eric Vermeiren, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en mevr. Renilde Willemse, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting van IVEKA d.d. 20 maart 2019 met als enige agendapunt ‘Statutaire 
ontslagnemingen en benoemingen’. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van IVEKA voor 
de periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel (volmachtdrager); 
- Dhr. Wim De Visscher, raadslid en voorzitter, wonende Hoge Heideweg 66 te 2310 Rijkevorsel 
(plaatsvervanger). 
Art.3.- 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.4.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere-
niging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2019/059 - PIDPA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 25/3/2019. 

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019 waarmee Pidpa tevens de agenda van de 
Buitengewone Algemene Vergadering, die zal plaats hebben op 25 maart 2019, te 11 uur,  op het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen, heeft meegedeeld; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
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van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Gelet op het verzoek om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het 
mandaat in de Algemene Vergadering voor legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Zoë Wouters, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Lieven 
Van Nyen, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; dhr. Bart Van De Mierop, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als plaatsvervanger, 
bekomen 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee Pidpa de 
agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda heeft 
toegelicht. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van Pidpa voor 
de periode van de ganse legislatuur 2019-2024, worden aangewezen: 
- Mevr. Zoë Wouters, raadslid, wonende Oostmalsesteenweg 156 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager); 
- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger). 
Art.3.- 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.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 
2018 Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
17. Betreft: GR/2019/053 - Kempische Heerd NV. Algemene Vergadering. Aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur aandeelhouder is bij de Kempische Heerd nv, Parklaan 113 
te 2300 Turnhout; dat een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering 
kan voorgedragen worden voor legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen voor de verkiezing van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van de Kempische Heerd NV; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Kevin 
Druyts, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Renilde Willemse, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en mevr. Lutgarda Backx, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 6 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Worden verkozen om het lokaal bestuur Rijkevorsel te vertegenwoordigen in de 
Algemene Vergadering van de Kempische Heerd NV: 
- Dhr. Peter Janssens, raadslid, wonende Kleine Markweg 49 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager); 
- Dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 te 2310 Rijkevorsel (plaatsvervanger); 
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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.- Afschrift van dit besluit over te maken aan de Kempische Heerd NV, Parklaan 113 te 
Turnhout. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
18. Betreft: GR/2019/028 - Streekplatform kempen. Algemene Vergadering. Aanduiding 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de deelname van het bestuur in vzw Streekplatform Kempen dat als maatschappelijk 
doel heeft bij te dragen tot streekontwikkeling op sociaaleconomisch vlak en op vlak van 
werkgelegenheid in de regio; 
Overwegende dat vzw Streekplatform Kempen samengesteld is uit vertegenwoordigers van alle 
lokale besturen uit het arrondissement Turnhout en andere lokale actoren; 
Gelet op de Conceptnota ‘Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal 
werkgelegenheidsbeleid’ van 27 november 2015, waarin de Vlaamse regering stelt het 
streekbeleid in Vlaanderen te willen versterken; 
Gelet op de belangrijke rol die de Vlaamse regering voor de lokale besturen weglegt om het 
toekomstig streekoverleg te initiëren, dit in overleg en betrokkenheid van de sociale partners en 
provincies; 
Gelet op de wens om het streekbeleid te voeren voor de gemeenten uit het arrondissement 
Turnhout, Heist-op-den-Berg en Nijlen; 
Gelet op de uitdrukkelijke wil van vele partners om dit streekoverleg op een dusdanige manier 
te organiseren, dat geen enkele organisatie het exclusieve eigenaarschap kan opnemen, maar 
dat er sprake is van een gedeeld eigenaarschap; 
Gelet op het feit dat een vzw-structuur zich hier het beste toe leent; 
Gelet op de statuten van de vzw Streekplatform Kempen, waarin een beheersstructuur wordt 
beschreven met een algemene vergadering, raad van bestuur (task force) en een dagelijks 
bestuur en waarbij aan de gemeentebesturen de gelegenheid wordt geboden een mandaat op te 
nemen in de Algemene vergadering; 
Gelet op artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur 
Overwegende dat streekbeleid geen taak is van gemeentelijk belang, maar wel bijdraagt tot het 
gemeentelijk belang; 
Overwegende dat de vzw Streekplatform Kempen louter een beleidsvoorbereidende en 
beleidsbepalende rol vervult, en dit op basis van overleg met andere actoren en dat er dus geen 
beleidsuitvoerende taken van lokaal belang worden aan toevertrouwd; dat er geen sprake is van 
een bevoegdheidsoverdracht; 
Overwegende dat er geen overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of 
overdracht van infrastructuur mogelijk is; 
Overwegende dat er aan de participatie geen bijkomende voorwaarden zijn gekoppeld en deze 
participatie enkel als doel heeft een betrokkenheid te creëren met de vzw Streekplatform 
Kempen; 
Gelet op het verzoek om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in de 
Algemene Vergadering voor de legislatuur 2019-2024; 
Gelet op bijgevoegde statuten van Streekplatform Kempen vzw; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Lieven 
Van Nyen, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; dhr. Jack Jacobs, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Bart Van De Mierop, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 6 ja-stemmen; 
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Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art. 1. Als vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel aan te duiden om deel te nemen aan 
de Algemene Vergadering vzw Streekplatform Kempen: 
-  Dhr. Peter Janssens, raadslid, wonende Kleine Markweg 49 te 2310 Rijkevorsel 
(volmachtdrager); 
-  Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 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.- Voormelde volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen door de gemeenteraad  betreffende de 
agendapunten van voormelde Algemene Vergadering. 
Art. 4.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de aangeduide 
vertegenwoordigers en aan vzw Streekplatform Kempen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
19. Betreft: GR/2019/032 - OVSG. Aanduiding kandidaat-bestuurder raad van bestuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op bijgevoegd schrijven d.d. 24 januari 2019 vanwege de Onderwijsvereniging van steden 
en gemeenten (OVSG); 
Overwegende dat het lokaal bestuur Rijkevorsel lid is van de Onderwijsvereniging van steden en 
gemeenten (OVSG); 
Overwegende dat de raad van bestuur van OVSG zal bestaan uit 15 bestuurders; dat een 
voordracht van kandidaat-bestuur kan gedaan worden voor deze legislatuur; 
Gelet op de ingediende kandidatuur voor de verkiezing van een kandidaat-bestuurder bij de 
OVSG; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Bart Van De Mierop bekomt 14 neen-stemmen en 6 ja-stemmen; 

Besluit: 

Geen kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de Onderwijsvereniging van steden en 
gemeenten (OVSG) voor te dragen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
20. Betreft: GR/2019/024 - VVSG. Aanduiding kandidaat-bestuurder raad van bestuur en 

afgevaardigde bestuurscommissies.   
Gelet op de toetreding van de gemeente Rijkevorsel tot de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten; 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet de vernieuwing van de bestuursorganen van VVSG; dat er naast de raad van bestuur ook 
zes bestuurlijke commissies zijn, zijnde Krachtig(e) besturen - Veilige gemeenten en steden - 
Samenleven & zorg voor elkaar - Kwaliteitsvolle leefomgeving - digitaal besturen - de gemeente 
in Europa en de wereld; dat de raad van bestuur bestaat uit 20 leden; dat uit de binnengekomen 
kandidaturen een voorstel van samenstelling van raad van bestuur en bestuurscommissies ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van 13 juni 2019; 
Overwegende dat het mogelijk is over te gaan tot het aanduiden van een kandidaat-bestuurder 
voor de raad van bestuur en een bestuurscommissie voor deze legislatuur; dat de bestuurlijke 
commissies worden voorgezeten door leden van de raad van bestuur; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
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uitslag als volgt luidt: mevr. Renilde Willemse, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur, bekomt 14 neen-stemmen en 6 ja-stemmen en dhr. Eric Vermeiren, 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor een bestuurscommissie, bekomt 14 neen-stemmen 
en 6 ja-stemmen; 

Besluit: 

Art. 1.- Geen kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de vzw Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten voor te dragen. 
Art. 2.- Geen kandidaat-bestuurder voor een bestuurscommissie van de vzw Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten voor te dragen.  

De Gemeenteraad, O.Z., 
21. Betreft: GR/2019/044 - Pontes. Aanduiding kandidaat-bestuurder raad van bestuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur Rijkevorsel deelneemt aan Pontes, publieke en 
onafhankelijke partner in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten; 
Gelet op het schrijven d.d. 30 november 2018 vanwege Pontes inzake de samenstelling van de 
bestuursorganen per 1 januari 2019; 
Overwegende dat de raad van bestuur van Pontes zal bestaan uit 15 bestuurders; dat Rijkevorsel 
deel uitmaakt van het kiesdistrict Turnhout; dat dit kiesdistrict recht heeft op 3 kandidaat-
bestuurders, waarvan minstens één kandidaat moet worden voorgedragen worden door de stad 
Turnhout; dat een voordracht van kandidaat-bestuur kan gedaan worden voor deze legislatuur; 
Gelet op de ingediende kandidatuur voor de verkiezing van een kandidaat-bestuurder bij Pontes; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Lutgarda Backx bekomt 14 neen-stemmen en 6 ja-stemmen; 

Besluit: 

Geen kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Pontes voor te dragen. 
De Gemeenteraad, O.Z., 

22. Betreft: GR/2019/045 - TMVS. Aanduiding kandidaat-bestuurder raad van bestuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het feit dat het lokaal bestuur Rijkevorsel aangesloten is bij TMVS dv; 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 
20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld; 
Overwegende dat de raad van bestuur zal bestaan uit maximum 15 leden; dat er minimum 4 
leden gekozen worden uit Regio 2, waartoe Rijkevorsel behoort; dat een kandidaat-bestuurder 
kan worden voorgedragen; 
Gelet op de ingediende kandidatuur voor de de verkiezing van een kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur van Pontes in legislatuur 2019-2024; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Eric Vermeiren, voorgedragen als kandidaat-bestuurder bekomt 14 
neen-stemmen en 6 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Geen kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van TMVS dv (regio 2) voor te dragen. 
De Gemeenteraad, O.Z., 

23. Betreft: GR/2019/046 - IKA. Aanduiding kandidaat-bestuurder raad van bestuur.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, 
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse; 
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Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aandui-
ding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de 
gemeenten in de dienstverlenende vereniging; 
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 maart 2019 plaats 
heeft om 18u in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht; 
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het van 
het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook 
gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers 
niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de raad van bestuur; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van IKA elke gemeente recht heeft een kandidaat-
lid voor de raad van bestuur voor te dragen; dat het totaal aantal stemgerechtigde bestuurders 
evenwel decretaal gemaximeerd is op 15 leden; 
Gelet op de ingediende kandidatuur; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Jack Jacobs bekomt 14 neen-stemmen en 6 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Geen kandidaat-lid voor de raad van bestuur van IKA voor te dragen. 
De Gemeenteraad, O.Z., 

24. Betreft: GR/2019/050 - IOK Afvalbeheer. Bevestiging samenstelling raad van bestuur. 
Aanduiding kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en bestuurder uit 15 verkozen 
besturen.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer in zitting van 15 januari 2019 
hebben beslist om de algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van 
bestuur zullen worden benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019 
in het IOK kantoorgebouw, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel; 
Gelet op het schrijven vanwege IOK Afvalbeheer d.d. 28 januari 2019 inzake de informatie en de 
opgevraagde besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene vergadering en 
ook de agenda die beperkt is tot de samenstelling van de raad van bestuur; 
Overwegende dat IOK Afvalbeheer wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden 
door de algemene vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de 
bepalingen van artikel 434 en 435 van het DLB; dat het aantal leden voor de raad van bestuur 
vanaf de eerste algehele vervanging 15 leden bedraagt; 
Overwegende dat op 26 januari 2019 het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur 
werd geformuleerd door een vergadering van de burgemeesters van de deelnemende gemeenten 
met volgende voorwaarden in acht genomen: 

 maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht 

 minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten 
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt  

Aandelen Gemeente Minimum aantal zetels in de raad van bestuur 

< 15000 Baarle-Hertog 

3 

  Dessel 

  Grobbendonk 

  Herenthout 

  Hulshout 

  Meerhout 

  Merksplas 

  Olen  
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  Retie 

  Rijkevorsel 

  Vorselaar 

  Vosselaar 

15000 – 30000 Arendonk 

3 

  Balen 

  Beerse 

  Herselt 

  Hoogstraten 

  Kasterlee 

  Laakdal 

  Lille 

  Nijlen 

  Oud-Turnhout 

  Ravels 

  Westerlo 

> 30000  Geel 

3 

  Heist-op-den-Berg 

  Herentals 

  Mol 

  Turnhout 

Gelet op het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur met volgende deelnemers:  

 Adriaensen Karolien (Retie) 

 Adriaensens Stijn (Turnhout) 

 Celis Bert (Nijlen) 

 Hannes Fons (Meerhout) 

 Julliams Bart (Geel) 

 Keymeulen Peter (Herselt) 

 Lenaerts Karel (Merksplas) 

 Leysen Johan (Balen) 

 Peeters Marleen (Lille) 

 Raeymaekers Stijn (Herenthout) 

 Van Goubergen Inge (Vosselaar) 

 Van Hirtum Guy (Westerlo) 

 Van Olmen Mien (Herentals) 

 Verhaert Marianne (Grobbendonk) 

 Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg) 
Overwegende dat bij deze samenstelling wordt gestreefd naar een ruime regionale spreiding en 
voldoende politieke pluriformiteit; 
Overwegende dat in het schrijven van 28 januari 2019 werd gevraagd aan de 15 gekozen 
deelnemers om de 15 kandidaat-bestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de 
mandaatbepaling van de volmachtdrager op de algemene vergadering van 19 maart 2019 waarop 
de raad van bestuur wordt geïnstalleerd; 
Overwegende dat in het schrijven van 28 januari 2019 werd gevraagd aan alle andere 
deelnemers om een individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 
kandidaat-bestuurders als individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van IOK Afvalbeheer elke gemeente tevens het 
recht heeft een gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden; indien het aantal gemeenten 
dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de algemene vergadering 
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akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende 
stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij; in het geval het aantal 
gemeenten dat van dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de algemene 
vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de 
aangeduide leden in afdalende rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die 
met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangeduid werden en waarbij in 
ondergeschikte orde volgende criteria gelden: 

 de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang 
wordt gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit, 

 de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide 
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie 
aan de jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt, op basis 
waarvan de eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem 
vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwonen; 

Gelet op de ingediende kandidaturen voor kandidaat-bestuurder; 
Overwegende dat er geen kandidaturen werden ingediend voor kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Marleen Peeters (Lille), voorgedragen als kandidaat-bestuurder, 
bekomt 14 ja-stemmen en dhr. Karel Lenaerts (Merksplas), voorgedragen als kandidaat-
bestuurder, bekomt 4 ja-stemmen; 2 neen-stemmen worden tevens uitgebracht; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 
zodat de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer kan overgaan tot benoeming van de raad 
van bestuur. 
Art.2.- De gemeenteraad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan: mevr. Marleen Peeters (Lille). 
Art.3.- De gemeenteraad dient geen voordracht voor kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem in. 
Art.4.- Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de 
volmachtdrager op deze algemene vergadering van 19 maart 2019. 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IOK Afvalbeheer. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
25. Betreft: GR/2019/051 - IOK. Bevestiging samenstelling raad van bestuur. Aanduiding 

kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en bestuurder uit 15 verkozen besturen.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de raden van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer in zitting van 15 januari 2019 
hebben beslist om de algemene vergaderingen van IOK en IOK Afvalbeheer waarbij de raden van 
bestuur zullen worden benoemd achtereenvolgens te organiseren op dinsdagavond 19 maart 2019 
in het IOK kantoorgebouw, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel; 
Gelet op het schrijven vanwege IOK d.d. 28 januari 2019 inzake de informatie en de opgevraagde 
besluitvorming in verband met de organisatie van deze algemene vergadering en ook de agenda 
die beperkt is tot de samenstelling van de raad van bestuur; 
Overwegende dat IOK wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden door de 
algemene vergadering worden benoemd op voordracht van de deelnemers, conform de 
bepalingen van artikel 434 en 435 van het DLB; dat het aantal leden voor de raad van bestuur 
vanaf de eerste algehele vervanging 15 leden bedraagt; 
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Overwegende dat op 26 januari 2019 het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur 
werd geformuleerd door een vergadering van de burgemeesters van de deelnemende gemeenten 
met volgende voorwaarden in acht genomen: 

 maximaal 2/3 van de leden is van het zelfde geslacht 

 minstens 9 leden van de 15 worden gekozen volgens de volgende opdeling van gemeenten 
gebaseerd op het aantal aandelen waarover de gemeente beschikt  

Aandelen Gemeente Minimum aantal zetels in de raad van bestuur 

< 15000 Baarle-Hertog 

3 

  Dessel 

  Grobbendonk 

  Herenthout 

  Hulshout 

  Meerhout 

  Merksplas 

  Olen  

  Retie 

  Rijkevorsel 

  Vorselaar 

  Vosselaar 

15000 – 30000 Arendonk 

3 

  Balen 

  Beerse 

  Herselt 

  Hoogstraten 

  Kasterlee 

  Laakdal 

  Lille 

  Nijlen 

  Oud-Turnhout 

  Ravels 

  Westerlo 

> 30000  Geel 

3 

  Heist-op-den-Berg 

  Herentals 

  Mol 

  Turnhout 

Gelet op het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur met volgende deelnemers:  

 Adriaensen Karolien (Retie) 

 Adriaensens Stijn (Turnhout) 

 Celis Bert (Nijlen) 

 Hannes Fons (Meerhout) 

 Julliams Bart (Geel) 

 Keymeulen Peter (Herselt) 

 Lenaerts Karel (Merksplas) 

 Leysen Johan (Balen) 

 Peeters Marleen (Lille) 

 Raeymaekers Stijn (Herenthout) 

 Van Goubergen Inge (Vosselaar) 

 Van Hirtum Guy (Westerlo) 
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 Van Olmen Mien (Herentals) 

 Verhaert Marianne (Grobbendonk) 

 Vleugels Luc (Heist-op-den-Berg) 
Overwegende dat bij deze samenstelling wordt gestreefd naar een ruime regionale spreiding en 
voldoende politieke pluriformiteit; 
Overwegende dat in het schrijven van 28 januari 2019 werd gevraagd aan de 15 gekozen 
deelnemers om de 15 kandidaat-bestuurders op de lijst voor te dragen in functie van de 
mandaatbepaling van de volmachtdrager op de algemene vergadering van 19 maart 2019 waarop 
de raad van bestuur wordt geïnstalleerd; 
Overwegende dat in het schrijven van 28 januari 2019 werd gevraagd aan alle andere 
deelnemers om een individuele vertegenwoordiger aan te duiden binnen de lijst van 15 
kandidaat-bestuurders als individuele vertegenwoordiger binnen de raden van bestuur; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van IOK elke gemeente tevens het recht heeft een 
gemeenteraadslid uit de oppositie aan te duiden; indien het aantal gemeenten dat van dit recht 
gebruik maakt ten hoogste twee bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de 
gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf 
dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij; in het geval het aantal gemeenten dat van 
dit recht gebruik maakt meer dan twee bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de 
gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden in afdalende 
rangorde waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met eenparigheid van stemmen 
door hun gemeenteraad aangeduid werden en waarbij in ondergeschikte orde volgende criteria 
gelden: 

 de ononderbroken dienstanciënniteit in de betrokken gemeenteraad waarbij voorrang 
wordt gegeven aan de aangeduide leden met de hoogste anciënniteit, 

 de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan in eerste instantie de oudste aangeduide 
leden in de jaren die de leeftijd van zestig jaar niet bereikt hebben, in tweede instantie 
aan de jongst aangeduide leden die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt, op basis 
waarvan de eerste twee volgens deze rangorde aangeduide leden met raadgevende stem 
vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bijwonen; 

Gelet op de ingediende kandidaturen voor kandidaat-bestuurder; 
Overwegende dat er geen kandidaturen werden ingediend voor kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Marleen Peeters (Lille), voorgedragen als kandidaat-bestuurder, 
bekomt 14 ja-stemmen en dhr. Karel Lenaerts (Merksplas), voorgedragen als kandidaat-
bestuurder, bekomt 4 ja-stemmen; 2 neen-stemmen worden tevens uitgebracht; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 
zodat de algemene vergadering van IOK kan overgaan tot benoeming van de raad van bestuur. 
Art.2.- De gemeenteraad duidt in de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan:  mevr. Marleen Peeters (Lille). 
Art.3.- De gemeenteraad dient geen voordacht voor kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem in. 
Art.4.- Bovenstaande besluitvorming van de gemeenteraad bepaalt het mandaat van de 
volmachtdrager op deze algemene vergadering van 19 maart 2019. 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IOK. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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26. Betreft: GR/2019/052 - IVEKA. Aanduiding kandidaat-bestuurder en kandidaat-lid RBC.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende 
vereniging Iveka; 
Gelet op het aangetekend schrijven van 21 december 2018 waarin werd opgeroepen om deel te 
nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Iveka die op 20 maart 2019 
plaatsheeft in hotel Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk; 
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 19 november 2018 per 
brief overgemaakt werd; 
Overwegende dat het lokaal bestuur Rijkevorsel ingedeeld is bij het Regionaal Bestuurscomité; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht 
heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC); 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten 
het recht hebben om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC; 
Overwegende dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de 
raad van bestuur beperkt is tot zes (6); 
Overwegende dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 
74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in 
de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: 
- Mevr. Nathalie Cuylaerts, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur, 
bekomt 14 ja-stemmen en dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad 
van bestuur, bekomt 6 ja-stemmen; 
- Mevr. Nathalie Cuylaerts, voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité 
(RBC), bekomt 14 ja-stemmen en dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als kandidaat-lid voor het 
regionaal bestuurscomité (RBC), bekomt 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Mevr. Nathalie Cuylaerts, schepen, wonende Looi 6 te 2310 Rijkevorsel voor te dragen als 
kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) van IVEKA, voor een duur van zes jaar, 
vanaf de Algemene Vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in 
het jaar 2025. 
Art.2.- Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de 
raad van bestuur van IVEKA, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 20 
maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025. 
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere-
niging Iveka, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
27. Betreft: GR/2019/058 - CIPAL. Aanduiding kandidaat-bestuurder raad van bestuur en 

kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel deelnemer is van de dienstverlenende vereniging 
Cipal; 
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 
22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
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2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2019; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 15 van de statuten van CIPAL de raad van bestuur uit 
15 bestuurders bestaat, benoemd op voordracht van de gemeentelijke deelnemers; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 15bis van de statuten van CIPAL aan de raad van 
bestuur deelgenomen wordt door ten hoogste één door een gemeente aangewezen 
afgevaardigde die lid is met raadgevende stem; dat iedere deelnemende gemeente het recht 
heeft hiertoe aan de algemene vergadering een kandidaat-lid voor te dragen dat een 
gemeenteraadslid is, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het college van burgemeester en schepenen; 
Overwegende dat ingeval meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, de algemene 
vergadering akte neemt van de desbetreffende gemeenteraadsbeslissingen en de rangorde van 
de voorgedragen kandidaat-leden met raadgevende stem in dalende rangorde als volgt bepaalt: 
1) in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die 
niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd 
bestuurder, 
2) in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun 
gemeenteraad aangewezen werden, 
3) vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid 
van de bestuurders, 
4) tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het 
jongste aangewezen lid; 
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat 
ogenblik de raad van bestuur bij; 
Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden 
m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt; 
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in 
house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd; 
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een 
‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal 
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele 
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 

 Dries Wim, burgemeester Genk 

 Eens Karolien, schepen Tessenderlo 

 Fourie Lore, schepen Landen 

 Geypen Greet, schepen Mechelen 

 Iacopucci Pietro, schepen Waregem 

 Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 

 Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 

 Matheï Steven, burgemeester Peer 

 Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 

 Paredaens Koen, schepen Zoersel 

 Stijnen Francis, schepen Turnhout 

 Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 

 Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 

 Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 
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 Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtslijst tot stand kwam na een uitgebreide 
consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal; 
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden 
werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, 
politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van 
bestuur; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: 
- Dhr. Koen Paredaens (Zoersel), voorgedragen als kandidaat-bestuurder, bekomt 14 ja-stemmen 
en 6 blanco stemmen; 
- Dhr. Bart Van De Mierop, voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, 
bekomt 12 neen-stemmen en 7 blanco stemmen en 1 onthouding; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtslijst van 15 kandidaat-bestuurders 
goed. 
Art.2.- De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 
vertegenwoordiger aan: dhr. Koen Paredaens (Zoersel). 
Art.3.- De raad dient geen voordacht voor kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in. 
Art.4.- Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
28. Betreft: GR/2019/060 - PIDPA. Aanduiding kandidaat-bestuurder adviescomité A 

(Watervoorziening) en kandidaat-bestuurder adviescomité B (Hidrorio). Aanduiding 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019 met het voorstel van samenstelling van de 
nieuwe raad van bestuur en toelichting betreffende de voordracht van een bestuurder met 
raadgevende stem, de voordracht van de leden van de diverse adviescomité en de voordracht 
van de afgevaardigde op de algemene vergadering; 
Gelet op art. 12 van de statuten wordt Pidpa dat stelt dat de raad van bestuur zal bestuurd 
worden door 15 stemgerechtigde bestuurders; 
Gelet op het schrijven d.d. 12 februari 2019 inzake een voorstel tot samenstelling van raad van 
bestuur zijnde met volgende 15 deelnemers: 

 Fabienne Blavier (Mechelen) 

 Nicole Boonen (Retie) 

 Kris Gebruers (Olen) 

 Tine Gielis (Laakdal) 

 Werner Hens (Balen) 

 Wim Jordens (Malle) 

 René Lauwers (Aartselaar) 

 Mieke Van den Brande (Bonheiden) 

 Lieve De Block (Kapellen) 

 Sven Deckers (Brecht) 

 Dirk Bauwens (Schilde) 

 Katusha Vervloesem (Rumst) 
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 Pieter Verhesen (Geel) 

 Savannah Van Dongen (Turnhout) 

 Kristof Sels (Sint-Katelijne-Waver) 
Gelet op het verzoek om de volledige lijst van deelnemers goed te keuren; 
Overwegende dat Pidpa beschikt over adviescomités die zich uitspreken over volgende zaken: 

 de begroting, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie; 

 de jaarrekeningen en de bestemming van het resultaat; 

 het evaluatierapport over de werking van de vereniging; 

 specifieke dossiers en aangelegenheden waarover door bestuursorganen advies wordt 
gevraagd; 

Overwegende dat adviescomité A (watervoorziening) zal bestaan uit een minimum van 7 en een 
maximum van 25 leden; 
Overwegende dat adviescomité B (Hidrorio) zal bestaan uit 1 lid per opdrachtgevende gemeente; 
Overwegende dat een kandidaat-bestuurder kan worden voorgedragen voor het adviescomité A 
(watervoorziening); 
Overwegende dat een kandidaat-bestuurder kan worden voorgedragen voor het adviescomité B 
(Hidrorio); 
Overwegende dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 13 §3 
van de statuten van PIDPA door ten hoogste één rechtstreeks door verschillende gemeentelijke 
deelnemers aangeduide afgevaardigde die lid is met raadgevende stem kan deelgenomen 
worden; dat de gemeenteraden hiertoe één van hun leden verkozen op een lijst waarvan geen 
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, kunnen 
voordragen; 
Overwegende dat de statutaire bepalingen van PIDPA voor het mandaat van bestuurder met 
raadgevende stem, per legislatuur twee mandaatperiodes met een duur van elk drie jaar 
voorzien en dat de algemene vergadering de rangorde van de voorgedragen gemeenteraadsleden 
bepaalt op basis van volgende criteria in volgorde van afnemend belang: 
1) de afgevaardigde behoort tot een uitsluitend door PIDPA bedeelde gemeente, 
2) het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduidende gemeente, 
3) de omvang van de bevolking van de aanduidende gemeente, aan de hand van de laatst 
gepubliceerde officiële bevolkingscijfers; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: 
- Dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor adviescomité A 
(watervoorziening), bekomt 6 ja-stemmen en 14 neen-stemmen; 
- Mevr. Lutgarda Backx, voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor adviescomité B (Hidrorio), 
bekomt 6 ja-stemmen en 14 neen-stemmen; 
- Dhr. Eric Vermeiren, voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de 
raad van bestuur, bekomt 6 ja-stemmen en 14 neen-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 4 februari 2019, waarmee Pidpa de 
agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering heeft meegedeeld en deze agenda heeft 
toegelicht. 
Art.2.- Kennis wordt genomen van het voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe Raad 
van Bestuur. Alle voorgestelde mandatarissen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor de 
raad van bestuur. 
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Art.3.- Geen voordracht voor kandidaat-lid adviescomité A of kandidaat-lid adviescomité B in te 
dienen. 
Art.4.- Geen voordracht voor kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in te dienen. 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 
2018 Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
29. Betreft: GR/2019/037 - Vlaamse Waterweg. Aanduiding vertegenwoordiger bekkenbestuur 

Maasbekken en vertegenwoordiger Netebekken.   
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 
juni 2018 in het Waterwetboek); 
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur 
Maasbekken, m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk mandataris in het 
bekkenbestuur Maasbekken en Netebekken, waarvan gemeente Rijkevorsel deel uitmaakt; 
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft: 
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen; 
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, 
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de 
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 
dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van 
de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft; 
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te 
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht; 
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 
1; 
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor 
de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen; 
6° advies te verlenen over: 
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen; 
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter 
beheer te realiseren; 
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen 
het bekken te agenderen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen voor de verkiezing van een vertegenwoordiger om deel te 
nemen aan de vergaderingen van zowel het bekkenbestuur Maasbekken  als het bekkenbestuur 
Netebekken voor de provincie Antwerpen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen aan de stemming deel; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: 
- Dhr. Bob Van den Eijnden, voorgedragen als vertegenwoordiger in het bekkenbestuur 
Maasbekken, provincie Antwerpen, bekomt 14 ja-stemmen en dhr. Eric Vermeiren, voorgedragen 
als vertegenwoordiger in het bekkenbestuur Maasbekken, provincie Antwerpen, bekomt 6 ja-
stemmen; 
- Dhr. Bob Van den Eijnden voorgedragen als vertegenwoordiger in het bekkenbestuur 
Netebekken, provincie Antwerpen, bekomt 14 ja-stemmen en mevr. Renilde Willemse 
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voorgedragen als vertegenwoordiger in het bekkenbestuur Netebekken, provincie Antwerpen, 
bekomt 6 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 

Art. 1 – Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Maasbekken onder 
voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Antwerpen. Hiertoe wordt volgende 
gemeentelijke mandataris aangeduid: Dhr. Bob Van den Eijnden, schepen, wonende 
Nachtegaalweg 11 te 2310 Rijkevorsel (effectief lid). 
Art. 2 – Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Netebekken onder 
voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Antwerpen. Hiertoe worden volgende 
gemeentelijke mandatarissen aangeduid: Dhr. Bob Van den Eijnden, schepen, wonende 
Nachtegaalweg 11 te 2310 Rijkevorsel (effectief lid). 
Art. 3 – Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat 
Maasbekken, Havenstraat 44, 3500 Hasselt of naar het bekkensecretariaat Netebekken, Lange 
Kievitstraat 111-113, bus 64, 2018 Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
30. Betreft: GR/2019/069 - Toegevoegd punt. Openbare bibliotheek. Beheerscommissie. 

Verkiezing vertegenwoordigers van de politieke partijen.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid Van Dun. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'De vorige gemeenteraad verdronken we bijna in het aantal stembriefjes die werden 
rondgedragen. Onze fractie had besloten zich niet te kandideren voor de mandaten die werden 
vooropgesteld. Tussen de voordrachtsakten is één mandaat ons ontgaan, namelijk die van de 
beheerraad van de bib. Noem het een beginnersfoutje of een onoplettendheid. We vragen 
vanuit de fractie ProVeussel hiervoor het nodige begrip en willen alsnog iemand van onze leden 
voordragen om aan te sluiten bij deze vergaderingen namelijk An Torremans. Gelet op het feit 
dat An Torremans dit alreeds meerdere jaren doet lijkt het ons niet meer dan juist dat ze dit 
mag verderzetten.' 
Ter stemming: 
Mevrouw An Torremans, van ProVeussel, vervoegt de vergadering van de Beheerscommissie 
‘Openbare Bibliotheek’ vanaf de eerstvolgende samenkomst.’ 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2001 tot vaststelling van de statuten 
van het beheersorgaan van de POB;  
Overwegende 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 ambtshalve lid is van het 
beheersorgaan; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij volgende kandidaten uit de 
politieke partijen werden verkozen in de beheerscommissie van de plaatselijke openbare 
bibliotheek, en dit na voordracht: 

 mevr. Sabine Fransen - N-VA; 

 mevr. Monique Gabriëls - CD&V; 

 mevr. Renilde Willemse - Gemeentebelangen; 
Gelet op het verzoek van raadslid Van Dun, namens de ProVeussel-fractie om mevr. An 
Torremans ook af te vaardigen in de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. An Torremans bekomt 20 ja-stemmen; 

Besluit: 
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Art.1. - Mevr. An Torremans, wordt verkozen als vertegenwoordiger van de fractie ProVeussel in 
de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek. 
Art.2. - De raad stelt vast dat volgende vertegenwoordigers vanuit de fracties deel uitmaken van 
de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek: 

 mevr. Sabine Fransen - N-VA; 

 mevr. Monique Gabriëls - CD&V; 

 mevr. Renilde Willemse - Gemeentebelangen; 

 mevr. An Torremans - ProVeussel. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 

31. Betreft: GR/2019/068 - Toegevoegd punt. Overeenkomst site Aldi te Ambachtsweg 8. 
Goedkeuring.   

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door voorzitter De Visscher. 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de overgemaakte toelichting; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 28 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 4, §1 en 
§2 van het huishoudelijk reglement de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn, 
behalve als: 

1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk 
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze 
beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op 
grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid; 

Overwegende dat er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van dit agendapunt; dat ter 
zake wordt verwezen naar de in bijgevoegd ontwerp van overeenkomst opgenomen 
opschortende voorwaarde;  
Overwegende dat een en ander precair is, gelet op de afhankelijkheid van een vierde betrokken 
partij in het kader van de verhuring van het goed aan deze partij; dat een discrete behandeling 
in dit opzicht in het belang is van alle betrokken partijen en van de verdere besprekingen die 
nodig zijn in het kader van de uitvoering van voorliggend ontwerp van overeenkomst; dat het 
belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de economische en 
financiële belangen van het gemeentebestuur ter zake; dat de openbaarmaking ook in het kader 
van het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie niet opportuun lijkt 
en de bescherming van de betreffende informatie aangewezen lijkt om het gelegitimeerd 
economisch belang te vrijwaren; 
Overwegende dat de voorzitter de raad bijgevolg verzoekt om over te gaan tot de stemming met 
als voorwerp de behandeling van dit agendapunt in besloten zitting; 
Gelet op de stemming over het voorstel tot behandeling van onderhavig agendapunt in besloten 
zitting, hetwelk wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen; 

Besluit: 

Onderhavig agendapunt wordt behandeld in besloten zitting.  
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 voorzitter om 21.40 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 22.15 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 20 raadsleden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
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Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 
 
 
 
 
    
Nina De Vrij   

 De voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 
 


