
 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          1 

 
 

 
                          

 
 

 
Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

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

Verontschuldigd: Renilde Willemse, Raadslid 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: GR/2019/074 - Onderwijs. Verslag schoolraad 12/3/2019. Kennisname. Goedkeuring 
bijhorende protocols.   

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2004 houdende de oprichting van 
een schoolraad voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad; 
Gelet op artikel 16 § 6 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad - algemene 
werkafspraken, mededeling van de verslagen van de schoolraad; 
Gelet op het voorliggende verslag van de schoolraad d.d. 12 maart 2019; 
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 12 maart 2019 inzake: 

 facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor schooljaar 2019-2020; 

 nieuwe structuur schoolreglement 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van het verslag van de schoolraad d.d. 12 maart 2019.  
Art.2.- Goedkeuring te hechten aan de facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen en 
de nieuwe structuur van het schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2019/085 - TMVS dv. Algemene jaarvergadering 11/6/2019. Goedkeuring agenda 

en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente Rijkevorsel aangesloten is bij TMVS dv sinds 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017; 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, 
waarin de agenda werd meegedeeld; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Stefan Maes en Wim De 
Visscher werden aangeduid als vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

NOTULEN - gemeenteraad - zitting van 29 april 2019 
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Art.1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 - b. Goedkeuring van de 

voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9. Varia en mededelingen 

Art.2.- De mandaten ven van dhr. Stefan Maes als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing van 
25 februari 2019. 
Art.3.- 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 11 juni 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.4.- Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan TMVS dv. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2019/089 - IOK. Algemene vergadering d.d. 21/5/2019. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018 
3. Resultaatsbestemming 2018 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 

2018 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2018 
6. Varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 
d.d. 29 maart 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van  
21 mei 2019; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2018; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2018, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met 
inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke 
jaarvergadering; 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en 
de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens en dhr. Kevin Druyts als vertegenwoordigers van de algemene vergadering van IOK in 
legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 
december 2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018. 
Art.4.- De mandaten van dhr. Peter Janssens, raadslid, als vertegenwoordiger en dhr. Kevin 
Druyts, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019.  
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.6.- Afschrift van dit besluit over te maken aan IOK. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2019/088 - IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering d.d. 21/5/2019. Goedkeuring 

agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 21 mei 2019 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018 
3. Resultaatsbestemming 2018 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 

2018 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2018 
6. Varia 

Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als 
bijlage) d.d. 29 maart 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK Afvalbeheer van 
21 mei 2019; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over 
het boekjaar 2018; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2018, 
houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat 
evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met 
inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke 
jaarvergadering; 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en 
de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens en dhr. Kevin Druyts als vertegenwoordigers van de algemene vergadering van IOK 
Afvalbeheer in legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018. 
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Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 
december 2018, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2018. 
Art.4.- De mandaten van dhr. Peter Janssens, raadslid, als vertegenwoordiger en dhr. Kevin 
Druyts, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019.  
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.6.- Afschrift van dit besluit over te maken aan IOK Afvalbeheer. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2019/081 - IOK. GidPBW. Vernieuwing mandaat beheerscomité legislatuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het schrijven vanwege IOK van 21 maart 2019 om tot invulling over te gaan van de 
gemeentelijke mandaten naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraden; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van Vergunning van 13 juni 2018 waarbij voor de werking van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW), 
wordt voorzien in een beheerscomité; 
Overwegende elk participerend bestuur het recht heeft op één gezamenlijke vertegenwoordiging 
binnen het beheerscomité vanuit gemeente én OCMW; dat conform artikel 2.3. van voormeld KB 
het een afgevaardigde betreft die belast is met het dagelijks beheer van de betreffende 
gemeente, in concreto het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 1 april 2019 inzake de participatie in het beheerscomité van 
de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; 
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 : mevr. Nathalie Stoffelen, voorgedragen als 
vertegenwoordiger bekomt 20 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen van personeel, aan te duiden als vertegenwoordiging 
van het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (GiD PBW) vanuit de gemeente en het OCMW. 
Art.2.- Afschrift van dit besluit over te maken aan IOK. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2019/079 - PIDPA. Aanduiding kandidaat-lid adviescomité A (Watervoorziening) 

en kandidaat-lid adviescomité B (Hidrorio).   
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; 
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; 
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Overwegende dat adviescomité B (Hidrorio) zal bestaan uit 1 lid per opdrachtgevende gemeente; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij geen voordracht werd gedaan 
voor een mandaat in het adviescomité A of B; 
Gelet op het telefonisch contact van Pidpa waaruit blijkt dat het toch wenselijk is een 
voordracht te doen voor beide comités; 
Overwegende dat Pidpa ernaar streeft om voor het adviescomité B de burgemeester of bevoegde 
schepen voor te dragen als kandidaat-lid; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij mevr. Zoë Wouters en dhr. 
Lieven Van Nyen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van 
Pidpa; 
Overwegende dat het mandaat in de Algemene Vergadering onverenigbaar is met een mandaat in 
een adviescomité; 
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 kandidaat-lid voor adviescomité A (watervoorziening), 
bekomt 18 ja-stemmen en 2 onthoudingen; 
- Dhr. Bob Van den Eijnden en dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als kandidaat-lid voor 
adviescomité B (Hidrorio), bekomen 14 ja-stemmen en 6 ja-stemmen; 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Peter Janssens, raadslid, wonende Kleine Markweg 49 te 2310 Rijkevorsel voor te 
dragen als kandidaat-lid adviescomité A. 
Art.2.- Dhr. Bob Van den Eijnden, schepen, wonende Nachtegaalweg 11 te 2310 Rijkevorsel voor 
te dragen als kandidaat-lid adviescomité B. 
Art.3.- 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., 
7. Betreft: GR/2019/092 - Begrip dagelijks bestuur. Vaststelling.   
Gelet op de Wet d.d. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 mei 2013 inzake de vaststelling van het begrip 
dagelijks bestuur en de voorwaarden voor het visum; 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 41, 8° van het Decreet Lokaal 
Bestuur bevoegd is om vast te stellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden 
verstaan; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling 
van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht, wanneer de opdracht 
past binnen het begrip dagelijks bestuur; 
Overwegende dat het aangewezen lijkt het begrip dagelijks bestuur opnieuw te definiëren bij de 
start van een nieuwe legislatuur; 
Overwegende dat de gemeente en het OCMW met de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal 
Bestuur vanaf 1 januari 2019 de facto één organisatie zijn, doch met behoud van twee 
afzonderlijke rechtspersonen; dat het in dit kader tevens opportuun lijkt om voor beide 
rechtspersonen een eenduidige definiëring van het begrip dagelijks bestuur te hanteren ten 
behoeve van de goede interne werking; 
Overwegende dat de aankoopprocedure risicogevoelig is; dat het derhalve raadzaam is aan te 
werken aan risicobeheersing, zoals bedoeld in het kader van de zgn. organisatiebeheersing 
(interne controle); dat het optimaliseren van de aankoopprocedure volgens de principes van 
organisatiebeheersing maar mogelijk is als eenduidig door de gemeenteraad en de raad voor 
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maatschappelijk welzijn wordt vastgesteld wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden 
verstaan; 
Overwegende dat wordt beoogd om een evenwicht te vinden tussen een pragmatische en 
efficiënte werking van de diensten en de prerogatieven van de beleidsorganen, alsook rekening 
houdend met de inflatie; 
Overwegende dat derhalve wordt voorgesteld het begrip dagelijks bestuur als volgt te 
definiëren: 

 alle exploitatie-uitgaven met uitzondering van de meerjarige contracten met een 
geraamde waarde groter dan € 45 000 excl. BTW; 

 alle investeringsuitgaven met een geraamde waarde kleiner dan of gelijk aan € 45 000 
excl. BTW; 

 alle investeringsuitgaven die betrekking hebben op onderhoud of instandhouding van het 
gemeentelijk patrimonium, waaronder wordt verstaan: alle vervangingsinvesteringen en 
de aankoop van materialen voor onderhoud van patrimonium, onafhankelijk van de 
(geraamde) waarde van de investering; 

 het aanbrengen van wijzigingen aan overeenkomsten die het college van burgemeester 
en schepenen nodig acht voor zover hier geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% 
van het oorspronkelijke gunningsbedrag uit voortvloeien en dit binnen de grenzen van de 
goedgekeurde kredieten. 

Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat raadslid Van Dun namens de ProVeussel-fractie een amendement wenst in te 
dienen, met volgende motivering: ‘We zouden een amendement willen indienen waarin we 
voorstellen om het bedrag te verlagen. De gemeenteraad dient als openbaar orgaan naar de 
buitenwereld toe. In ons verkiezingsprogramma stond ook geschreven dat we een nieuwe wind 
willen doen blazen door deze gemeenteraad. Door meer punten in de gemeenteraad te krijgen 
wordt naar ons idee meer tegemoet gekomen aan het democratiegevoel, krijgen raadsleden uit 
zowel meerderheid als ‘minderheid’ meer medezeggenschap en wordt dit niet beperkt door een 
select groepje mensen.’ ; 
Overwegende dat het amendement ertoe strekt om artikel 1 van het voorgesteld besluit aan te 
passen als volgt: 
‘Onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan:  

 Alle uitgaven van het exploitatie budget (gewone dienst), met uitzondering van de 
meerjarige contracten met een geraamde waarde groter dan 25 000 euro excl. BTW.  

 Alle uitgaven van het investeringsbudget met een geraamde waarde kleiner of gelijk aan 
25 000 Euro excl. BTW.  

 Alle uitgaven van het investeringsbudget die betrekking hebben op onderhoud of wordt 
verstaan alle vervangingsinversteringen en de aankoop van materialen voor onderhoud 
wegen en gebouwen met een geraamde waarde kleiner dan 100 00 euro exl. BTW.  

 Het aanbrengen van wijzigingen aan overeenkomsten die het college van burgemeester 
en schepenen nodig acht voor zover hier geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% 
van het oorspronkelijke gunningsbedrag uit voortvloeien en dit binnen de grenzen van de 
goedgekeurde kredieten.’;  

Gelet op de stemming over dit amendement, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 4 
ja-stemmen en 2 onthoudingen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-
stemmen: Diede Van Dun, Aline Maes, Eric Vermeiren, Lutgarda Backx; onthoudingen: Bart Van 
De Mierop, Jack Jacobs); 
Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over het door het college ingediend voorstel, 
voorstel dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 4 onthoudingen en 2 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, 
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Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; onthoudingen: Bart Van De Mierop, 
Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lutgarda Backx; neen-stemmen: Diede Van Dun, Aline Maes); 
                        Besluit met 14 ja-stemmen bij 4 onthoudingen en 2 neen-stemmen: 

Art. 1.- Onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan: 

 alle exploitatie-uitgaven met uitzondering van de meerjarige contracten met een 
geraamde waarde groter dan € 45 000 excl. BTW; 

 alle investeringsuitgaven met een geraamde waarde kleiner dan of gelijk aan € 45 000 
excl. BTW; 

 alle investeringsuitgaven die betrekking hebben op onderhoud of instandhouding van het 
gemeentelijk patrimonium, waaronder wordt verstaan: alle vervangingsinvesteringen en 
de aankoop van materialen voor onderhoud van patrimonium, onafhankelijk van de 
(geraamde) waarde van de investering; 

 het aanbrengen van wijzigingen aan overeenkomsten die het college van burgemeester 
en schepenen nodig acht voor zover hier geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% 
van het oorspronkelijke gunningsbedrag uit voortvloeien en dit binnen de grenzen van de 
goedgekeurde kredieten.  

Art. 2.- Overeenkomstig artikel 41, 10°, a) en artikel 56, §3, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur 
is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht, wanneer de opdracht past 
binnen het begrip dagelijks bestuur, zoals bepaald in artikel 1 van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2019/093 - Bepaling van de categorieën van verrichtingen uitgesloten van de 

verplichting tot voorafgaand visum.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur de voorgenomen 
financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn onderworpen aan 
een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan; dat de financieel 
directeur de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van 
zijn decretale opdracht onderzoekt; dat hij zijn visum verleent, als uit dat onderzoek de 
wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt; dat hij gemotiveerd 
voorwaarden kan koppelen aan zijn visum; dat een gemotiveerde weigering mogelijk is; dat de 
raad na advies van de financieel directeur de nadere voorwaarden bepaalt, waaronder de 
financieel directeur vermelde controle uitoefent; dat de raad binnen de perken die zijn 
vastgelegd door de Vlaamse Regering, na advies van de financieel directeur, bepaalde 
categorieën van verrichtingen kan uitsluiten van de visumverplichting; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem (interne controlesysteem) de voorwaarden 
bepaalt die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid 
en regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesloten; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 99 van het het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen volgende categorieën van 
verrichtingen niet kunnen worden uitgesloten van de visumverplichting: 

 de aanstelling van statutaire personeelsleden; 

 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 

 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer; 

 de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan € 50 000; 

 de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en 
waarvan het jaarlijks bedrag hoger is dan € 25 000; 

 de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan € 10 000; 
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Overwegende dat bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele 
personeelsleden voor dezelfde functie de totale duur wordt aangenomen voor de toepassing van 
bovenstaande bepaling; dat van bovenstaande bepalingen kan worden afgeweken als de 
aanstelling van een contractueel personeelslid voor een periode van één jaar of meer kadert 
binnen een tewerkstellingsmaatregel; 
Gelet op het advies van de financieel directeur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Bij het onderzoek van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen financiële 
verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom door de financieel directeur, 
geldt het volgende: 

 Het visum blijkt uit een gedateerde en handgetekende verklaring van de financieel 
directeur of het verlenen van het visum gebeurt middels de daartoe voorzien software. 
Het visum wordt bij overheidsopdrachten gegeven voorafgaandelijk aan de gunning. Het 
visum wordt in ieder geval uiterlijk gegeven vóór de verbintenis ontstaat. 

 Indien de beslissing anders genomen wordt dan zoals voorgenomen op het moment van 
visering, dan vervalt het eerste visum en dient het dossier opnieuw ter visering 
voorgelegd aan de financieel directeur vóór de verbintenis definitief ontstaat. 

 Een negatief of voorwaardelijk visum wordt uitdrukkelijk gemotiveerd door de financieel 
directeur. 

Art. 2.- Verrichtingen van dagelijks bestuur waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8 500 excl. 
BTW zijn uitgesloten van de voorafgaande visumverplichting. Aanstellingen van personeelsleden 
waarvan de duur korter is dan één jaar, zijn tevens uitgesloten van de voorafgaande 
visumverplichting. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2019/094 - Integratie gemeente en OCMW. Reglement sociale dienst en 

aansluiting GSD-V.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de integratiebeweging tussen gemeente en OCMW; 
Gelet op de bemerkingen van de syndicale organisaties tijdens het onderhandelingscomité d.d. 7 
november 2018 en 7 februari 2019 betreffende het reglement sociale dienst; 
Overwegende dat wordt voorgesteld het reglement enerzijds te verduidelijken en anderzijds te 
actualiseren; 
Gelet op het ontwerp van het reglement zoals weergegeven in bijlage; 
Overwegende dat dit reglement werd voorgelegd aan de syndicale organisaties; 
Overwegende dat het OCMW sedert 1 januari 1999 aangesloten is bij GSD-V (gemeenschappelijke 
sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen); dat de automatische tegemoetkomingen van het 
eigen reglement verminderd worden met het bedrag dat via GSD-V verkregen kan worden; dat er 
buiten de premies volgende voordelen aangeboden worden aan aangeslotenen: goedkoper op 
vakantie met Pollen; kortingen met PlusPas; een helpende hand bij problemen; tussenkomsten in 
medische kosten; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om in het kader van de integratie eenzelfde werkwijze te 
hanteren en het personeel van de gemeente en GLS De Wegwijzer ook aan te sluiten bij GSD-V 
vanaf 1 juli 2019; 
Overwegende dat de kostprijs voor aansluiting bij GSD-V 0.15% van de brutoloonmassa bedraagt; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 3 april 2019, afgesloten met de vertegenwoordigers van 
de vakorganisaties; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Het reglement van de sociale dienst vast te stellen, zoals weergeven in bijlage, dewelke 
integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 
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Art. 2.- De aansluiting van het gemeentepersoneel en het personeel van GLS De Wegwijzer bij 
GSD-V vanaf 1 juli 2019 wordt goedgekeurd. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2019/090 - Vaststelling van een gezamenlijk organogram van de diensten van de 

gemeente en het OCMW.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig 
artikel 161 van het Decreet Lokaal Bestuur het gezamenlijk organogram van de diensten van de 
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vaststellen; dat het 
organogram de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en het OCMW weergeeft; 
dat het de gezagsverhoudingen aanduidt, alsmede de functies waaraan het lidmaatschap van het 
managementteam is verbonden; 
Gelet op voorliggend ontwerp van gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en 
het OCMW, hetwelk dient goedgekeurd door zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een feitelijke integratie tussen gemeente en 
OCMW beoogt; dat een en ander wordt vertaald in de organisatiestructuur; dat het ontwerp van 
organogram uitgaat van een clustermodel, waarbij er vier verticale clusters zijn die instaan voor 
rechtstreekse dienstverlening naar de burger toe en waarbij daarnaast twee horizontale clusters 
ondersteunend werken voor de andere clusters; dat de clusters verder worden onderverdeeld in 
diensten met een aantal raakvlakken; dat diensten desgevallend verder worden onderverdeeld in 
afdelingen; 
Overwegende dat bij de cluster ondersteunende diensten de dienst informatica wordt 
opgenomen; dat deze dienst om historische redenen tot op heden onder de sector financiën 
ressorteerde, maar dat het aangewezen is dat deze tot de cluster ondersteunende diensten 
behoort; dat taken rond duurzaamheid tot op heden werden opgenomen binnen de dienst 
omgeving, maar dat een en ander eerder organisatiebreed benaderd moet worden, waardoor nu 
wordt voorgesteld om de betreffende dienst te voorzien binnen de cluster ondersteunende 
diensten; 
Overwegende dat bij de cluster mens en welzijn een afzonderlijke dienst lokale economie wordt 
voorzien, gelet op het groeiend belang van deze materie; dat om dezelfde reden binnen deze 
cluster tevens de dienst veiligheid en noodplanning wordt opgenomen; dat wordt voorgesteld dat 
ook de sociale dienst deel uitmaakt van de cluster mens en welzijn, daar er zekere raakvlakken 
zijn met de andere diensten van deze cluster, voornamelijk met de dienst burgerzaken; dat ook 
het onthaal tot de betreffende cluster behoort, gezien de rechtstreekse contacten met de 
burger bij de dienstverlening; 
Overwegende dat de dienstverlening die vanuit het OCMW wordt aangeboden rond ouderenzorg 
wordt gestructureerd binnen de cluster ouderenzorg, waarbij de keuken een aparte entiteit 
vormt; dat het dienstencentrum voorts wordt opgenomen als bijkomende dienst, maar een en 
ander nog verdere uitwerking vereist; 
Overwegende dat binnen de cluster grond de dienst geografische informatiesystemen wordt 
gecreëerd; dat de taken hieromtrent voorheen bij de dienst informatica hoorden, maar het 
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aangewezen lijkt om deze daaraan te onttrekken gezien het grondgerelateerde karakter ervan, 
alsook het groeiend belang ervan; dat tevens een afzonderlijke dienst mobiliteit en 
verkeersveiligheid wordt opgenomen, gelet op de toenemende taken rond deze materie; 
Overwegende dat de taken inzake toerisme worden weggenomen bij het secretariaat en worden 
opgenomen binnen de cluster beleving, gezien de link met voornamelijk de dienst cultuur; dat 
voorts GLS De Wegwijzer feitelijk - doch niet hiërarchisch - behoort tot de cluster beleving; dat 
zodoende een sterke link tussen de gemeentelijke lagere school en de buitenschoolse 
kinderopvang behouden kan blijven en verder uitgebouwd kan worden; 
Overwegende dat het ontwerp van organogram de leden van het managementteam aanduidt; dat 
het managementteam bestaat uit acht leden, te weten het clusterhoofd mens en welzijn, het 
clusterhoofd ouderenzorg, het clusterhoofd grond, het clusterhoofd beleving, het clusterhoofd 
ondersteunende diensten, de financieel directeur, de algemeen directeur en de 
beleidsmedewerker; 
Overwegende dat de integratie van gemeente en OCMW een impact heeft op de schaalgrootte 
van de organisatie; dat de nieuwe schaalgrootte van de geïntegreerde organisatie mogelijkheden 
schept, waarbij er synergiewinsten mogelijk zijn; dat deze voornamelijk te boeken zijn inzake 
de administratieve-ondersteunende aspecten; 
Overwegende dat grondig intern overleg en studiewerk over organisatiestructuur heeft geleid tot 
voorliggend ontwerp van gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het 
OCMW; 
Overwegende dat het personeel op korte termijn uitvoerig wordt ingelicht over de nieuwe 
organisatiestructuur tijdens informatiemomenten; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 3 april 2019, afgesloten met de vertegenwoordigers van 
de vakorganisatie;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het OCMW vast te stellen, 
zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2019/102 - Toegevoegd punt. Belasting op tapperijen. Voorstel tot afschaffing.   
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: 
'We stellen vast dat onze gemeente een belasting vraagt op tapperijen. Dit geeft op jaarbasis 
8400,50€ opbrengst. We zijn van mening dat dit een relatief kleine opbrengst is voor de 
gemeente, maar een grote factuur voor de cafés in ons dorp en hun cliënteel.’ 
Gelet op volgend voorstel van besluit: 
‘Ter stemming:  

 Art1: De belasting op tapperijen wordt afgeschaft met toevoeging van de belasting op 
muzieksystemen en caféspelen.  

 Art2: De nieuwe belasting op kansspelen blijft bestaan zoals deze nu wordt toegepast.’ 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen en 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 en 6 ja-stemmen: 

Geen goedkeuring wordt gehecht aan volgend voorstel van besluit: 
‘Art1: De belasting op tapperijen wordt afgeschaft met toevoeging van de belasting op 
muzieksystemen en caféspelen.  
Art2: De nieuwe belasting op kansspelen blijft bestaan zoals deze nu wordt toegepast.’ 
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De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2019/103 - Toegevoegd punt. Verzoek stellingname gemeenteraad.   
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: 
'De voorbije maanden ben ik op straat en in ons Rijkevorselse nachtleven meerdere malen 
persoonlijk aangeroepen door bepaalde jongerengroeperingen. Zinnen als 'linkse ratten, rol uw 
matten', 'proud to be white' werden gescandeerd en me persoonlijk, herhaaldelijk in het gezicht 
gegooid en deze kwamen tot op fysiek niveau ver binnen mijn comfortzone en integriteit, ik 
voelde me bedreigd en geïntimideerd. We staan als gemeentebestuur garant dat elk individu 
zich in onze gemeente zich veilig kan voelen ongeacht politieke strekking, gender, 
geaardheid,... Elke inbreuk op het algemene veiligheidsgevoel moeten we de kop indrukken. 
Tegelijkertijd stellen we vast dat bovenstaande slagzinnen meermaals in het Rijkevorselse 
straatbeeld terugkomen in de vorm van stickers op openbaar domein. Deze verwijderen kost 
aan de gemeenschap ook veel geld. Wij zouden graag willen dat het gemeentebestuur zich als 
één groep verzet tegen eender welke vorm van extremisme of deze nu van links of rechts komt. 
Zodat iedereen hier rond de tafel zich geruggesteund voelt door het ganse politieke orgaan dat 
onze gemeente bestuurt.’ 
Gelet op volgend voorstel van besluit: 
‘Ter stemming:  

 Art1: Het voltallige gemeentebestuur distantieert zich van elke vorm van extreme 
uitlatingen en provocaties (zoals bijvoorbeeld deze hierboven werden vermeld) van 
welke windrichting deze ook komen aangewaaid.  

 Art2: Indien eender welk gemeenteraadslid zich in de toekomst bedreigd voelt naar 
aanleiding van diens overtuiging, schaart de gemeenteraad zich als één blok achter de 
basisdemocratie en wordt dit gezamenlijk veroordeeld.' 

Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 4 
onthoudingen en 2 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; 
onthoudingen: Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lutgarda Backx; ja-stemmen: 
Diede Van Dun, Aline Maes); 

Besluit met 14 neen-stemmen bij 4 onthoudingen en 2 ja-stemmen: 

Geen goedkeuring wordt gehecht aan volgend voorstel van besluit: 
‘Art.1 Het voltallige gemeentebestuur distantieert zich van elke vorm van extreme uitlatingen 
en provocaties (zoals bijvoorbeeld deze hierboven werden vermeld) van welke windrichting 
deze ook komen aangewaaid.  
Art2: Indien eender welk gemeenteraadslid zich in de toekomst bedreigd voelt naar aanleiding 
van diens overtuiging, schaart de gemeenteraad zich als één blok achter de basisdemocratie en 
wordt dit gezamenlijk veroordeeld.' 

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 20.45 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 21.25 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 20 raadsleden. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


