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   De Gemeenteraad, O.Z., 
1. Betreft: GR/2019/071 - OCMW. Budgetwijziging 1 - 2019. Goedkeuring.   
Gelet op de artikelen 596 en 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017; 
Gelet op de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van Rijkevorsel d.d. 25 februari 
2019 houdende de eerste wijziging van het budget 2019; 
Overwegende dat de wijziging noodzakelijk was om een teruggave te kunnen doen van een 
substantieel deel van de sociale-Maribel-subsidie; dat tevens de gemeentelijke dotatie werd 
verhoogd; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De eerste budgetwijziging van 2019 van het OCMW van Rijkevorsel wordt 
goedgekeurd. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2019/062 - Welzijnszorg Kempen. Budget 2019 - Budgetwijzigingen 2018 - 

Correctie jaarrekening 2017. Kennisname.   
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen als als Welzijnsvereniging van het publiek recht 
onderworpen aan het deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen dezelfde regelgeving volgt als haar vennoten, namelijk 
de 27 OCMW’s van het arrondissement Turnhout; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent beleids- en 
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen bijgevolg eveneens een meerjarenplan volgens de regels 
van de beheers- en de beleidscyclus diende op te maken; 
Gelet op de omzendbrief van minister Bourgeois BB2013/6 die stelt dat het meerjarenplan van 
de publiekrechtelijke OCMW vereniging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraden van 
alle deelnemende OCMW’s van de vereniging; 
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Gelet op artikel 17 van de statuten van Welzijnszorg Kempen dat bepaalt dat de Algemene 
Vergadering van de vereniging bevoegd is voor het goedkeuren van het budget en het 
meerjarenplan; 
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 12 december 
2018 de budgetwijzigingen 2018 volgens het stramien van de beheers- en beleidscyclus en het 
budget 2019 met eenparigheid van stemmen goedkeurde; 
Overwegende dat de gemeenteraden een termijn van 50 dagen hebben om dit punt te 
agenderen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van het budget 2019 van Welzijnszorg Kempen: 
1. Doelstellingennota 
2. Financiële nota 

 Exploitatiebudget 2019 

 Investeringsbudget 2019 

 Liquiditeitsbudget 2019 
Art.2.- Kennis te nemen van de budgetwijzigingen 2018 en de correctie van de jaarrekening 2017 
van Welzijnszorg Kempen. 
Art.3.- Welzijnszorg Kempen hiervan in kennis te brengen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2019/073 - Aanvraag subsidie ontwikkelingssamenwerking Ethiopië. Royens 

Esther. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op voorliggend schrijven van Esther Royens, wonende te Sint-Jozef 57, omtrent subsidies 
ontwikkelingssamenwerking; 
Overwegende dat mevr. Royens in het kader van haar lerarenopleiding bij Thomas More een 
internationale stage doet in Mekkele in Ethiopië van 17 februari 2019 t.e.m. 17 mei 2019; 
Overwegende dat zij haar aanvraag heeft binnen gebracht d.d. 11 februari 2019;  
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van het 
subsidiereglement omtrent ontwikkelingssamenwerking; 
Overwegende dat dit reglement nog niet in voege was getreden op het moment van de aanvraag; 
Gelet op voorliggende facturen voor verblijf in Mekkele en de vluchten van Brussel naar Mekkele 
en terug; 
Overwegende dat de factuur voor de vliegtuigkosten € 784,99 bedraagt; 
Gelet op de voorgaande beslissingen omtrent subsidies voor vrijwilligerswerk in het buitenland; 
Overwegende dat er steeds 65 % van de vliegtuigkosten werd terugbetaald; dat dit voor mevr. 
Royens zou betekenen dat ze een subsidie van € 510,24 zou krijgen; 
Gelet op positieve kredietcontrole door de financiële dienst; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel: gaat ermee akkoord dat mevr. Esther Royens een subsidie van € 510,24 ontvangt in 
het kader van haar internationale stage in Mekkele in Ethiopië van 17 februari 2019 t.e.m. 17 
mei 2019. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2019/065 - Kind en Preventie. Aanpassing huurprijs Hoogstraatsesteenweg 19. 

Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 12 september 2012 houdende de aanvaarding van het voorstel 
van compromis met inbegrip van een financiële bijdrage van € 15 000,00 door Kind en Preventie 
m.b.t. het nieuwe consultatiebureau; 
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Gelet op het collegebesluit d.d. 8 augustus 2018 houdende de bevestiging van de huurprijs ten 
bedrage van € 111,50 en van de eenmalige financiële bijdrage van € 15 000,00; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 7 november 2018 houdende de bevestiging van het standpunt 
van 08 augustus 2018; 
Gelet op het overleg d.d. 4 februari 2019 van afgevaardigden van het gemeentebestuur met Kind 
en Preventie; 
Gelet op het voorstel van Kind en Preventie om de huur te verhogen naar € 340,00 per maand: 
- € 155,00 voor de huur; 
- € 85,00 voor nutsvoorzieningen; 
- € 100,00 voor het poetsen; 
Gelet op het voorstel van Kind en Preventie dat bij de verhoging van de huurprijs de bijdrage 
van € 15 000,00 komt te vervallen en dat ze de inrichtingskosten (€ 14 311,72) volledig voor hun 
rekening nemen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De huurprijs voor Kind en Preventie wordt vastgelegd op € 340,00 per maand. 
Art.2.- Er wordt afgezien van de eenmalige bijdrage door Kind en Preventie van € 15 000,00. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2019/001 - Meir 9-11. Openbare verkoop. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur, 
Gelet op de omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 inzake de procedure voor de 
vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van 
de erkende erediensten; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen; 
Overwegende dat de woning Meir 9 te 2310 Rijkevorsel, eigendom van het gemeentebestuur en 
gehuurd door het OCMW, ingezet wordt als Lokaal Opvang Initiatief voor vluchtelingen (LOI); dat 
het LOI ondertussen afgebouwd werd van 27 naar 10 plaatsen, waardoor deze vluchtelingen 
allemaal gehuisvest kunnen worden in de LOI-woningen gelegen Helhoekweg 24 en 26 te 2310 
Rijkevorsel; 
Overwegende dat het pand gelegen te Meir 11, eigendom van het gemeentebestuur, gebruikt 
werd door Welzijnsschakel; dat Welzijnsschakel inmiddels is verhuisd naar de nieuwbouw te 
Pioenstraat 26; dat het pand gelegen te Meir 11 aldus momenteel leeg staat; 
Overwegende dat de goederen, overeenkomstig het gewestplan Turnhout, gelegen zijn in 
woongebied; 
Overwegende dat de woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van 
goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, 
voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven; dat deze bedrijven, voorzieningen en 
inrichtingen echter maar mogen worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving; 
Gelet op het gemeentelijk richtlijnenboek met dichtheidsbeheerplan; 
Overwegende dat het bestuur bekommerd is over het toekomstige dorpsgezicht van de Meir en 
omgeving; dat toekomstige projecten architecturaal kwaliteitsvol moeten zijn en een 
meerwaarde moeten betekenen voor de beeldkwaliteit van de straat en omgeving; 
Overwegende dat beide woningen niet in de beste staat zijn, al een zekere ouderdom hebben en 
niet verder meer inzetbaar zijn voor de gemeentelijke diensten; 
Overwegende dat in de dorpskern van Sint-Jozef andere mogelijkheden zijn om bepaalde 
gemeenschapsfuncties te voorzien; 
Overwegende dat bij elke onroerende vervreemding overeenkomstig vermelde Omzendbrief de 
openbare verkoop de algemene regel moet zijn; dat de hele bevolking immers de gelegenheid 
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dient te krijgen om een bod te doen; dat de openbare verkoop daarnaast ook de beste garantie 
biedt voor het verkrijgen van een goede prijs, hetgeen de werkwijze is die het best het 
algemeen belang dient, te meer omdat de individuele begunstiging bij een dergelijke procedure 
weinig kansen krijgt; 
Overwegende dat het in dit kader wenselijk wordt geacht om de woningen gelegen Meir 9 te 
2310 Rijkevorsel met perceelnummer  D 98 A 14 en Meir 11 te 2310 Rijkevorsel met 
perceelnummer D 98 B 14, openbaar te verkopen; 
Overwegende dat een schattingsverslag werd opgevraagd bij de afdeling Vastgoedtransacties - 
Antwerpen, Kievitplein 20, 2018 Antwerpen; dat de geschatte waarde de minimumverkoopprijs 
is in uitvoering van de eerder vermelde omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010; dat de 
afdeling vastgoedtransacties doorverwijst naar notarissen om de openbare verkoop te 
organiseren en de akte te verlijden wegens tijdsgebrek; 
Overwegende dat de kosten bij een openbare verkoop ten laste zijn van de koper; 
Gelet op de bespreking; 
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: 
Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lutgarda Backx, Diede Van Dun, Aline Maes); 

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

Art. 1.- De woningen gelegen Meir 9 te 2310 Rijkevorsel met perceelnummer  D 98 A 14 en Meir 
11 te 2310 Rijkevorsel met perceelnummer D 98 B 14 worden openbaar verkocht, waarbij de 
verkoopprijs minimaal de geschatte waarde dient te zijn. 
Art. 2.- Notaris Philippe Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53, 2310 Rijkevorsel, wordt de 
opdracht toegewezen om de openbare verkoop te organiseren en de akte te verlijden. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2019/064 - Bibliotheek. Aanpassing dienstreglement. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2010 houdende de vaststelling van het 
dienstreglement van de plaatselijke bibliotheek; 
Gelet op voorliggend advies van de beheerraad van de bibliotheek d.d. 3 januari 2019; 
Gelet op het voorliggende aangepaste dienstreglement van de bibliotheek; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeenteraad keurt het aangepaste dienstreglement van de bibliotheek goed. 
De Gemeenteraad, O.Z., 

7. Betreft: GR/2019/067 - Vervoerregioraad van de vervoerregio Kempen. Aanstelling politieke 
vertegenwoordiging. Goedkeuring.   

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van 
decreet betreffende de basisbereikbaarheid; 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze 
vervoerregio’s; 
Overwegende dat bij die afbakening de gemeente Rijkevorsel deel uitmaakt van de vervoerregio 
Kempen; 
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden 
opgemaakt; 
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt; 
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op 
deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het 
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mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de 
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het 
prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook 
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering 
van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het 
Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale 
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de 
vervoerregio; 
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren 
aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen 
(o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete 
acties; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 11 februari 2019; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 20 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: dhr. Karl Geens, voorgedragen als 
vertegenwoordiger, bekomt 20 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
goedgekeurd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- De schepen voor mobiliteit, dhr. Karl Geens, is de vertegenwoordiger van de gemeente in 
de Vervoerregioraad van de vervoerregio Kempen. 
Art.2.- De mobiliteitsambtenaar, mevr. Nancy Gabriëls is de ambtelijke vertegenwoordiger van 
de gemeente in de vervoerregio Kempen. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de 
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 
Art.3.- De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan 
van de vervoerregio Kempen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak 
van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van 
de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio 
en/of voor de voorbereiding van concrete projecten. 
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio 
Kempen (vervoerregio.kempen@vlaanderen.be). 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2019/066 - Toekennen eretitel ereschepen. Brosens Willi. 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 bijgevoegde aanvraag d.d. 20 februari 2019 inzake het bekomen van een titel van 
ereschepen van dhr. Brosens Willi; 
Gelet op bijgevoegde vermelding van de perioden tijdens dewelke dhr. Brosens deel uitmaakte 
van de gemeenteraad en/of van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Rijkevorsel; 
Gelet op bijgevoegd uittreksel uit het strafregister; 
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Overwegende dat dhr. Brosens Willi aan de gestelde voorwaarden voldoet; dat daarom wordt 
voorgesteld de titel van ereschepen toe te kennen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Een titel van ereschepen wordt toegekend aan dhr. Brosens Willi, wonende Koekhoven 
29, dit vanaf heden. 
Art. 2.- Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ereschepen zijn geen voordelen 
verbonden. 
Art. 3.- 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., 
9. Betreft: GR/2019/076 - Toegevoegd punt. Isoleren en vernieuwen van het dak van de 

gemeentelijke lagere school De Wegwijzer na stormschade.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid R. Willemse. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'We moeten jammer genoeg meermaals vaststellen dat het dak van de gemeentelijke lagere 
school niet meer voldoet aan verschillende eisen.  Bij elke storm vliegen de pannen in het rond 
en moet de speelplaats gedeeltelijk afgesloten worden.  Moet het echt zover komen dat een 
leerling of leerkracht een pan op zijn of haar hoofd krijgt alvorens we hier iets aan gaan doen. 
De herstellingswerken zijn ook een grote afleiding voor de leerlingen. Blijf maar 
geconcentreerd opletten als er buiten interessantere zaken gebeuren, als er een hoogtewerker 
op de koer staat of er dakwerkers op het  dak zitten…. 
Een deftig onderdak kan voorkomen dat de pannen zullen blijven liggen bij een hevige storm. 
We zien na zo’n storm ook heel duidelijk dat het dak niet geïsoleerd is.  We hebben als 
gemeente toch een voorbeeldfunctie. Zelf zetten we sensibiliseringsacties op, geven we 
aanmoedigingspremies, maken reclame voor groepsaankopen voor dakisolatie…..en toch is het 
dak van onze eigen gemeenteschool niet geïsoleerd.  Zo mogen we nog vele 
burgemeestersconvenanten ondertekenen, het helpt pas als we er ook naar handelen. De 
Wegwijzer is een klimaatschool lees ik op de site van Kempen 2020 en daar zorgen vooral de 
kinderen en het onderwijzend personeel voor. We kunnen het eigenlijk pas echt een 
klimaatschool noemen als de inrichtende macht (lees de gemeente) het dak vernieuwt en 
isoleert. De  zonnepanelen op het dak zijn natuurlijk positief maar ik heb altijd vernomen dat 
alvorens je overgaat tot het leggen van panelen de isolatie op punt met staan. Redenen genoeg 
om direct tot actie over te gaan. Het beste zou zijn dat tijdens de paasvakantie het dak 
aangepakt wordt maar dit lijkt me niet haalbaar omdat er toch verschillende procedures 
moeten doorlopen worden. Daarom willen we het bestuur de kans geven om voor de 
zomervakantie klaar te zijn met het bestek en de toewijzing van dit dossier opdat het dak dan 
tijdens de vakantie vernieuwd kan worden. Gezien de hoogdringendheid zullen de budgetten 
voorzien worden via budgetwijziging. 
Ter stemming: 
Art 1. Het bestuur bij hoogdringendheid werk maken van het vernieuwen en isoleren van het 
dak van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer. 
Art 2. De werken zullen aanvangen in de zomervakantie 2019. 
Art 3. De nodige financiële middelen zullen door budgetwijziging voorzien worden.' 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 6 ja-
stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, 
Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An 
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Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: Bart Van De 
Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lutgarda Backx, Diede Van Dun, Aline Maes); 
 Besluit met 14 neen-stemmen bij 6 ja-stemmen: 
Geen goedkeuring wordt verleend aan volgend voorstel: 
‘Art 1. Het bestuur bij hoogdringendheid werk maken van het vernieuwen en isoleren van het 
dak van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer. 
Art 2. De werken zullen aanvangen in de zomervakantie 2019. 
Art 3. De nodige financiële middelen zullen door budgetwijziging voorzien worden.’ 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2019/077 - Toegevoegd punt. Bewegwijzering jeugdhuis De Wauwel en Chiro 

Sint-Jozef.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid A. Maes. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'De Jeugdraad stelde de vraag om wegwijzers op te hangen richting enkele verschillende 
jeugdlokalen. Er is besloten door CBS om hier niet op in te gaan om een wildgroei aan 
bewegwijzering te voorkomen. Op dit moment stellen twee verenigingen de vraag: JH De 
Wauwel en Chiro St Jozef. Veel mensen hebben moeite om beide locaties te vinden, vooral 
mensen die niet bekend zijn in Rijkevorsel. Chiro St Jozef is ook een kampplaats ondertussen, 
het lijkt ons dan ook aangewezen om deze locatie toch duidelijk te maken. 
Voorstel van besluit: 
Er wordt bewegwijzering voorzien voor JH De Wauwel en Chiro St Jozef.' 
Gelet op de stemming over het agendapunt dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 6 ja-
stemmen (neen-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; ja-stemmen: Bart Van De 
Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lutgarda Backx, Diede Van Dun, Aline Maes); 
 Besluit met 14 neen-stemmen bij 6 ja-stemmen: 
Geen goedkeuring wordt verleend aan volgend voorstel: ‘Er wordt bewegwijzering voorzien voor 
JH De Wauwel en Chiro St Jozef.’ 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2019/078 - Toegevoegd punt. Stormschade en renovatie dak gemeentelijke 

lagere school De Wegwijzer.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid A. Maes. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Naar aanleiding van het stormweer van afgelopen weken zagen we dat er opnieuw een groot 
aantal pannen van het dak van De Wegwijzer is weggewaaid. We zien dit jaarlijks terugkomen. 
We stellen de veiligheid van personeel, kinderen, ouders en voorbijgangers in vraag. We stellen 
onszelf ook de vraag wie verantwoordelijk is voor een gebeurlijk ongeval. Daarnaast stellen we 
ook vast dat de herstellingen van de schade ook heel wat kosten met zich meebrengen. Wij zijn 
daarom vragende partij voor een duurzame en veilige oplossing die op termijn minder zal 
kosten. 
Voorstel van besluit: 
Art 1: Er wordt zo snel mogelijk een expert aangesproken in functie van een voorstel om 
mogelijke oplossingen te bekijken op korte en lange termijn. 
Art 2: Het dak van De Wegwijzer wordt op een duurzame en veilige manier gerenoveerd.' 
Gelet op de stemming over het agendapunt dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 6 ja-
stemmen (neen-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; ja-stemmen: Bart Van De 
Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lutgarda Backx, Diede Van Dun, Aline Maes); 
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 Besluit met 14 neen-stemmen bij 6 ja-stemmen: 
Geen goedkeuring wordt verleend aan volgend voorstel:  
‘Art 1: Er wordt zo snel mogelijk een expert aangesproken in functie van een voorstel om 
mogelijke oplossingen te bekijken op korte en lange termijn. 
Art 2: Het dak van De Wegwijzer wordt op een duurzame en veilige manier gerenoveerd.’ 

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 20.40 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 20.48 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 20 raadsleden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 
 
 
 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


