
 
 

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

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
 
Voorafgaand aan de behandeling van het eerste agendapunt, licht dhr. Gert Druyts, 
duurzaamheidsambtenaar, de stand van zaken inzake het Kempen 2020-project toe. 
 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
De voorzitter opent de vergadering om 20:20 uur. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
1. Betreft: GR/2019/087 - IOK. Buitengewone algemene vergadering d.d. 27/6/2019. 

Goedkeuring agenda/statutenwijziging/vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Statutenwijziging - Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
Een uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers. 

2. Aanstelling commissaris-revisor - Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, 
aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als 
voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als 
commissaris. 

3. Code van goed bestuur - Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene 
vergadering een code van goed bestuur vaststelt. De raad van bestuur legt de 
bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor. 

4. Varia 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota van 6 mei 
2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van  
27 juni 2019; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van statutenwijziging en de 
toelichtende nota hierover: 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, 
aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp 
de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van code van goed bestuur; 
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Overwegende dat de raad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen inzake de 
statutenwijziging, inzake de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van code van 
goed bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging. 
Art.2.- De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te 
benoemen als commissaris van IOK. 
Art.3.- De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur. 
Art.4.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019. 
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2019/086 - IOK Afvalbeheer. Buitengewone algemene vergadering d.d. 

27/6/2019. Goedkeuring agenda/statutenwijziging/vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 volgende 
agendapunten bevat: 
1.   Statutenwijziging - Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
Een uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers. 
2.   Bestuurscomité Maatschap Mechanisch-Biologische Scheidingsinstallatie (MBS): samenstelling  
Tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM werd in 2006 de Maatschap MBS opgericht in functie van de 
gezamenlijke exploitatie van de MBS-installatie voor de verwerking van het restafval van IOK 
Afvalbeheer en IVAREM. 
De leden van het bestuurscomité worden benoemd door de algemene vergadering van de 
vereniging die zij vertegenwoordigen. 
In artikel 8.1 van de maatschapsovereenkomst tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM wordt 
aangegeven dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité, paritair 
samengesteld uit maximum 10 leden die elk één van de partijen (IOK Afvalbeheer en IVAREM) 
vertegenwoordigen. 
De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van het 
bestuurscomité. 
Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximaal vier leden van het 
bestuurscomité voor te dragen. 
Tot op heden maken de voorzitter van IOK Afvalbeheer, de twee ondervoorzitters van IOK 
Afvalbeheer en twee leden van het directieteam, de directeur IOK Afvalbeheer en de 
administratief directeur, deel uit van het bestuurscomité. Het voorstel bestaat erin om deze 
samenstelling te bestendigen. 
Naast deze maatschapsovereenkomst werd in 2006 een nv Patrimonium MBS 
opgericht  opgericht, waarvan de raad van bestuur zal worden vastgelegd in de algemene 
vergadering van de NV op 17 mei 2019. 
Voorgesteld wordt dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter 
IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur IOK Afvalbeheer 
worden gemandateerd om te zetelen in het bestuurscomité van de Maatschap MBS. 
3.   Aanstelling commissaris-revisor - voorgesteld wordt om  Ernst & Young bedrijfsrevisoren, 
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aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp 
de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris. 
4.   Code van goed bestuur - artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene 
vergadering een code van goed bestuur vaststelt. De raad van bestuur legt de bijgevoegde 
ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor. 
5.   Varia 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota van 
6 mei 2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 27 juni 
2019; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel van statutenwijziging en de 
toelichtende nota hierover; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel dat de voorzitter, de eerste 
ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en 
de administratief directeur IOK Afvalbeheer worden gemandateerd om te zetelen in het 
bestuurscomité van de Maatschap MBS; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel om Ernst & Young 
Bedrijfsrevisoren, aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
met als voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als 
commissaris; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het voorstel van code van goed bestuur; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen inzake de 
statutenwijziging, inzake de mandatering in het bestuurscomité van de Maatschap MBS, inzake 
de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van code van goed bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging. 
Art.2.- De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te 
benoemen als commissaris van IOK Afvalbeheer. 
Art.3.- De raad hecht goedkeuring aan het voorstel dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter 
en de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de 
administratief directeur IOK Afvalbeheer worden gemandateerd in het bestuurscomité van de 
Maatschap MBS. 
Art.4.- De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur. 
Art.5.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK Afvalbeheer, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019. 
Art.6.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2019/105 - Pidpa. Algemene Vergadering d.d. 21/6/2019. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 26 april 2019 waarmee Pidpa tevens de agenda van de 
Algemene Vergadering, die zal plaats hebben op vrijdag 21 juni 2019, om 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 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2019 houdende de aanduiding van mevr. Zoë 
Wouters als vertegenwoordiger en dhr. Lieven Van Nyen als plaastvervanger in de Algemene 
Vergadering van Pidpa t.e.m 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van de uitnodigingsbrief van 26 april 2019, waarmee Pidpa de 
agenda van de Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2019 heeft meegedeeld en deze agenda heeft 
toegelicht. 
Art.2.- Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018, de jaarrekening over het 
boekjaar 2018 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
Art.3.- Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 
2018, wordt goedgekeurd. 
Art.4.- Goedkeuring wordt gehecht aan het evaluatierapport 2013-2018 en het beleidsplan 2019-
2024. 
Art.5.- Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van het lidmaatschap en de deelname tot 
Synductis. 
Art.6.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag betreffende het voorstel inzake het mandaat 
en de benoeming van de commissaris. 
Art.7.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, mevr. Zoë Wouters en als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van Pidpa lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019; 
Art.8.- Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering 
van 21 juni 2019, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene 
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene 
vergadering. 
Art.9.- 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., 
4. Betreft: GR/2019/108 - IVEKA (Fluvius). Algemene Vergadering d.d. 18/6/2019. Goedkeuring 

agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Iveka; 
Overwegende dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 30 april 2019 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka 
die plaatsheeft op dinsdag 18 juni 2019 om 11u00 in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee; 
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 30 
april 2019 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 gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Lieven 
Van Nyen als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als plaatsvervanger voor de Algemene 
Vergadering van IVEKA, en dit t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 18 juni 2019. 
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Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van Iveka lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019. 
Art.3.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 18 juni 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag 
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing. 
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 
vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2019/109 - IKA. Algemene vergadering d.d. 17/6/2019. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA; 
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 april 2019 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die op 17 juni 
2019 plaatsheeft in in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee;               
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief van 
30 april 2019 overgemaakt werd; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 17 juni 2019 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Evaluatierapport 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
3. Jaarrekening 2018 
4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
5. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
6. Statutaire benoemingen en mededelingen 

Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de balans, resultatenrekening en winstverdeling; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 januari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Kevin 
Druyts als vertegenwoordiger en dhr. Stefan Maes als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IKA en dit t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te 
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 
vergadering van IKA van 17 juni 2019. 
Art.2.-  Zijn goedkeuring te verlenen aan de strategie en begroting 2019. 
Art.3.-  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering. 
Art.4.-  Zijn goedkeuring te verlenen aan de balans, resultatenrekening en winstverdeling met 
betrekking tot het boekjaar 2018. 
Art.5.-  Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
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Vergaderingen van IKA lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019; 
Art.6.-  De vertegenwoordiger(s) van de gemeente die zal/zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering van IKA van 17 juni 2019 op te dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
Art.7.- Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de 
heer Lieven Ex. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2019/112 - CIPAL. Algemene Vergadering d.d. 27/6/2019. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
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 algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op 27 juni 2019; 
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 houdende de aanduiding van dhr. 
Bert Vangenechten en dhr. Kevin Druyts als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv 
tot en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering van CIPAL dv van 27 juni 2019. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019. 
Art.4.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van CIPAL wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken 
vertegenwoordigers en Cipal dv. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2019/111 - PONTES. Algemene Vergadering d.d. 19 juni 2019. Goedkeuring 

agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij intergemeentelijke vereniging PONTES 
(voorheen Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer) in de Provincie Antwerpen; 
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 de uitnodiging voor de algemene vergadering en buitengewone vergadering van PONTES 
op 19 juni 2019; 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 
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Gelet op de te behandelen agendapunten zijnde: 
1. Algemene vergadering: verslag 27 maart 2019 - goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2018 - 

goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2018 - 

aktename 
4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2018 - goedkeuring 
5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - 

goedkeuring 
6. Bestuur: code van goed bestuur 2019 – goedkeuring 
7. Financiën: verplaatsingsvergoeding bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) – 

vaststelling 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 houdende de aanduiding van dhr. 
Stefan Maes en dhr. Peter Janssens als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van PONTES 
tot en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering van PONTES van 19 juni 2019. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van PONTES, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019. 
Art.3.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van PONTES wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken 
vertegenwoordigers en de cvba PONTES, J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2019/107 - Logo Kempen vzw. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de 

Algemene Vergadering.   
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op de deelname van het bestuur in vzw Logo Kempen dat staat voor lokaal 
gezondheidsoverleg; 
Overwegende dat Logo Kempen een regionaal gezondheidsnetwerk coördineert waarbij lokale 
besturen, onderwijs, zorgorganisaties, partners, terreinwerkers en gezondheidsprofessionals 
samen werken aan de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid en de 
gezondheidsdoelstellingen, waarbij de focus ligt op ziektepreventie en gezondheidspromotie; 
Gelet op het verzoek om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden in de 
Algemene Vergadering voor de legislatuur 2019-2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Beate Hofkens, voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Lieven 
Van Nyen, voorgedragen als plaatsvervanger, bekomen 14 ja-stemmen; mevr. Lut Backx, 
voorgedragen als vertegenwoordiger, en dhr. Bart Van De Mieriop, voorgedragen als 
plaatsvervanger, bekomen 7 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 

Besluit: 
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Art. 1. Als vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel aan te duiden om deel te nemen aan 
de Algemene Vergadering vzw Logo Kempen: 

 - mevr. Beate Hofkens, raadslid, wonende Dijkbeemd 8/0202 te 2310 Rijkevorsel 

 - dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel 
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 Logo Kempen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2019/114 - Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen gol. Algemene 

Vergadering d.d. 19 juni 2019. Goedkeuring agenda. Aanduiding gemeentelijke 
vertegenwoordiging.   

Gelet op het feit dat de gemeente lid is van het grensoverschrijdend openbaar lichaam 
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen; 
Gelet op de statuten van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor Muziek en 
Woord De Noorderkempen; 
Gelet op het schrijven d.d. 6 mei 2019 vanwege de Academie voor Muziek en Woord De 
Noorderkempen gol, Pastoor de Katerstraat 5 te 2387 Baarle-Hertog, houdende bijeenroeping 
van de Algemene Vergadering op woensdag 19 juni 2019 om 19 uur in CC Baarle-Hertog; 
Gelet op de Benelux overeenkomst van 12 september 1986 inzake grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten; 
Gelet op het dossier dat door de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen werd 
overgemaakt met voormeld schrijven; 
Gelet op de agendapunten die ter behandeling zullen voorgelegd worden : 
1. Opening. 
2. Samenstelling Algemene Vergadering. 
3. Goedkeuring vorig verslag 
4. Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2018 
5. Verlenen décharge accountant 
6. Activiteitenverslag 
7. Varia-rondvraag 
9. Sluiting 
Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 
Gelet op art. 8 van de statuten van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen inzake de Algemene Vergadering die is samengesteld uit 1 
lid van de raad van elke aangesloten gemeente, aangeduid door de raden van de aangesloten 
gemeenten; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gaat bij geheime stemming over tot de verkiezing van een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger om deel te nemen aan de Algemene Vergadering d.d. 19 juni 2019 van de g.o.l. 
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen. 
21 leden nemen aan de stemming deel. Er worden 21 geldige stemmen uitgebracht. 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 dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als plaatsvervanger bekomen 7 ja-stemmen; 
Overwegende dat de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen worden 
aangenomen; 
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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 29 juni 2019. 
Art. 2. Als vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1 
aan te duiden en dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 aan te duiden als 
plaatsvervangend volmachtdrager om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 19 juni 
2019 van het g.o.l. Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen. 
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., 
10. Betreft: GR/2019/100 - Gecoro. Bepaling samenstelling en maatschappelijke geledingen. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna genoemd VCRO, meermaals 
bij  decreet gewijzigd, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid art. 
1.3.3. betreffende de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels 
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke 
commissies voor ruimtelijke ordening; 
Gelet op het besluit van het schepencollege van 29 april 2019 inzake de schrapping van de 
milieuraad; 
Overwegende dat de gemeenteraad de samenstelling en benoeming van de leden van de GECORO 
moet hernieuwen voor een termijn van 6 jaar; 
Overwegende dat, met het oog op de hernieuwing van de GECORO, het aantal leden, het aantal 
deskundigen en de maatschappelijke geledingen dienen vastgesteld; dat ieder lid, met 
uitzondering van de voorzitter, ook een plaatsvervanger heeft; 
Overwegende dat, rekening houdende met het gewenste aantal maatschappelijke geledingen en 
de voordracht van een voorzitter, de GECORO dient samengesteld uit 13 leden; 
Overwegende dat het minimum aantal deskundigen is vastgesteld op 4 leden; 
Overwegende dat meerdere deskundigen mogen aangesteld worden en zelfs aangewezen is; 
Gelet op het voorstel om het aantal deskundigen vast te stellen op 5 leden; 
Overwegende dat de samenstelling van de GECORO in voorkomend geval dient te bestaan uit 
minimum 4 verschillende maatschappelijke geledingen; 
Overwegende dat onderstaande maatschappelijke geledingen representatief zijn binnen de 
gemeente : 

1. dat op het grondgebied van de gemeente een groot aantal handelaars actief zijn en 
bijgevolg een vertegenwoordiging van de handelaars onontbeerlijk is; 

2. dat op het grondgebied van de gemeente een groot aantal kleine ondernemers en 
zelfstandigen gevestigd zijn en bijgevolg een vertegenwoordiging van werkgevers of 
zelfstandigen onontbeerlijk is; 

3. dat de verenigingen van werknemers moeten vertegenwoordigd zijn; 
4. dat op het grondgebied van de gemeente een groot aantal land- en tuinbouwers 

gevestigd zijn en bijgevolg een vertegenwoordiging van de land- en tuinbouwers 
onontbeerlijk is; 
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5. dat op het grondgebied van de gemeente een groot aantal bos en natuurgebieden 
gelegen zijn en enkele natuurverenigingen actief zijn en bijgevolg een 
vertegenwoordiging van de milieu- of natuurverenigingen onontbeerlijk is; 

Overwegende dat bijgevolg wordt voorgesteld onderstaande maatschappelijke geledingen te 
laten vertegenwoordigen in de GECORO: 

 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
werkgevers of zelfstandigen; 

 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
handelaars; 

 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
werknemers; 

 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van land- 
en tuinbouwers; 

 de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieuverenigingen; 
Overwegende dat een oproeping tot kandidaatstelling dient te gebeuren; dat de 
kandidaatstelling op een gemotiveerde wijze dient te gebeuren; 
Overwegende dat voor elke vergadering van de GECORO een vertegenwoordiger van elke fractie 
moet worden uitgenodigd; dat de fractie mag bepalen wie wordt afgevaardigd; dat dit een 
raadslid kan zijn, maar niet hoeft; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige ja- stemmen uitgebracht met betrekking tot de volgende voorgestelde 
vertegenwoordiging uit elke politieke fractie op elke GECORO-vergadering: 

-         vertegenwoordiger N-VA: Stefan Maes 
-         vertegenwoordiger CD&V: Wim De Visscher 
-         vertegenwoordiger Gemeentebelangen: Eric Vermeiren 
-         vertegenwoordiger ProVeussel: Yolande Van der Vloedt; 

Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat ook de overige artikelen van het besluit met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1- De GECORO - gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - wordt samengesteld 
uit 13 leden. 
Art. 2- Het aantal deskundigen wordt vastgesteld op 5 leden dewelke de expertise van 
ruimtelijke ordening of milieu moeten bevatten. 
Art. 3- De vertegenwoordiging van de maatschappelijke geledingen wordt vastgesteld als volgt: 
-    de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
werkgevers of zelfstandigen; 
-    de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
handelaars; 
-    de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van 
werknemers; 
-    de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van land- en 
tuinbouwers; 
-    de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieuverenigingen. 
Art. 4- Vertegenwoordigers uit deze maatschappelijke geledingen, alsook de deskundigen inzake 
ruimtelijke ordening én milieu zullen worden opgeroepen om een gemotiveerde kandidatuur in 
te dienen. 
Art. 5- Onderstaande vertegenwoordiging uit elke politieke fractie zal worden uitgenodigd op 
elke GECORO-vergadering : 

-         vertegenwoordiger N-VA: Stefan Maes; 
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-         vertegenwoordiger CD&V: Wim De Visscher; 
-         vertegenwoordiger Gemeentebelangen: Eric Vermeiren; 
-         vertegenwoordiger ProVeussel: Yolande Van der Vloedt. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2019/096 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Rekening 2018. Advies.   
Gelet op de rekening 2018 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus zoals opgemaakt en goedgekeurd 
door de Kerkraad in zitting van 21 januari 2019 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als 
volgt: 
 
                                                      ontvangsten                      14.686,54 EURO 
                                                      uitgaven                            13.172,88 EURO 
                                                      saldo                                  1.513,66 EURO 
                                                      overschot exploitatie             7.797,20 EURO 
Overwegende dat samen met de rekening 2018 de verantwoordingsstukken werden ingediend; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus en dit 
advies over te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2019/097 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Rekening 2018. Advies.   
Gelet op de rekening 2018 van de Kerkfabriek Sint-Jozef zoals opgemaakt en goedgekeurd door 
de Kerkraad in zitting van 9 februari 2019 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als volgt: 
                                                      ontvangsten                       7.889,92 EURO 
                                                      uitgaven                            17.133,04 EURO 
                                                      saldo                                 -9.243,12 EURO 
                                                      overschot exploitatie           25.965,31 EURO 
Overwegende dat samen met de rekening 2018 de verantwoordingsstukken werden ingediend; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef en dit advies over 
te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2019/099 - Onderhoudswerken 2018 asfaltwegen. Voorstel van dading.   
Referentienummer : 1.811.111.3. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 houdende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2018 houdende 
de gunning van de opdracht aan de firma Deckx Algemene Ondernemingen NV, Goormansdijk 15 
te 2480 Dessel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 89.779,38 excl. btw of € 
108.633,05 incl. btw; 
Overwegende dat het bevel van aanvang werd gegeven op 6 juni 2018; 
Overwegende dat de werken tot op heden niet werden aangevat omwille van een geschil tussen 
gemeente en aannemer over de wijze van uitvoering van de werken en de daaraan gekoppelde 
hogere uitvoeringskost; 
Gelet op de contacten tussen gemeente en aannemer; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om de opdracht te beëindigen middels het afsluiten van een 
dading tussen beide partijen; 
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Gelet op het voorstel van dading; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De gemeenteraad keurt het voorstel van dading goed tussen gemeente Rijkevorsel en 
Deckx Algemene Ondernemingen NV. 
Art. 2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2019/098 - Huurovereenkomst lokalen Hoogstraatsesteenweg 19. Kind en 

Preventie. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 15 april 2019; 
Overwegende dat de diensten van Kind en Preventie VZW medio vorig jaar verhuisden van de 
Molenstraat 40 naar enkele burelen boven de bibliotheek, Hoogstraatsesteenweg 19 te 2310 
Rijkevorsel; 
Overwegende dat er nog tot en met mei 2018 huurgeld werd ontvangen ten bedrage van € 
111,50; 
Gelet op de voorliggende ontwerphuurovereenkomst; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De voorliggende huurovereenkomst goed te keuren met Kind en Preventie vzw, 
Haachtsesteenweg 579 bus 40 te 1031 Brussel, voor 4 lokalen boven de bibliotheek, gelegen 
Hoogstraatsesteenweg 19 te 2310 Rijkevorsel tegen een maandelijkse jaarlijks te indexeren 
huurprijs van 340,00 euro. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2019/083 - Organisatie. Wijziging van de openingsuren van verscheidene 

diensten en van de glijdende uurroosters. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Arbeidstijdwet; 
Gelet op het arbeidsreglement; 
Overwegende dat onder meer een groeiende bevolking en de toestroom van seizoenarbeiders 
leiden tot toenemende drukte bij de dienst burgerzaken, voornamelijk op maandagavond; dat er 
voor verschillende diensten diverse openingsuren zijn, hetgeen onduidelijkheid brengt; 
Overwegende dat voorts de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 
van belang is, aangezien hiermee de integratie van gemeente en OCMW wordt beoogd; dat de 
openingsuren van de diensten van de gemeente en het OCMW thans nog verschillen; dat het 
wenselijk is een en ander gelijk te schakelen; 
Overwegende dat er daarnaast een algemene tendens kan worden vastgesteld, waarbij steeds 
meer wordt ingezet op werkbaar en wendbaar werk; 
Overwegende dat met de wijziging van de openingsuren wordt vooropgesteld om de 
openingsuren van de diensten van het lokaal bestuur zoveel als mogelijk gelijk te schakelen, 
rekening houdend met de specifieke noden van zowel de burger als de medewerker; dat de 
gewijzigde openingsuren de diensten van het lokaal bestuur toegankelijker moeten maken voor 
de burger en tot minder lange wachttijden moeten leiden; dat minder lange wachttijden op hun 
beurt ook de werkdruk voor de medewerker vermindert op bepaalde momenten; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om, gepaard gaand met de wijziging van de openingsuren, 
de glijtijd uit te breiden, zonder daarbij de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang te 
brengen; dat alzo flexibeler werk mogelijk is, ten bate van een gezonde balans tussen het werk 
en het privéleven van de medewerker; 
Overwegende dat voorliggend voorstel van wijziging van openingsuren en glijdende uurroosters 
gebaseerd is op volgende uitgangspunten: 

 zoveel mogelijk gelijke openingsuren voor de diensten van het lokaal bestuur; 
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 algemeen principe van behoud van het aantal openingsuren en/of meer doordachte 
spreiding ervan; 

 spreiding van bezoekers; 

 uitbreiding van de glijtijd in functie van werkbaar en wendbaar werk; 
Gelet op voorliggend voorstel; 
Gelet op de bezwaren vanwege raadslid Willemse bij de passus ‘De zitdagen in Sint-Jozef zijn 
overigens bedoeld voor cliënten die moeilijker in Rijkevorsel geraken. Deze cliënten werken 
niet en dus kunnen zij ook tijdens de twee voorziene voormiddagen terecht in het 
gemeenschapscentrum.’ in de toelichtende nota met betrekking tot de wijziging van de 
openingsuren van het gemeenschapscentrum, waarbij zij deze passus als stigmatiserend 
bestempelt; gelet op het antwoord vanwege schepen Stoffelen, die namens het college aangeeft 
dat dit zal worden aangepast; 
Overwegende dat de implementatie voorzien wordt vanaf 1 september 2019, zodat de burger 
hierover voorafgaandelijk afdoende kan worden geïnformeerd; 
Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen inzake glijdende uurroosters moeten worden 
opgenomen in het arbeidsreglement, zoals toegelicht in voorliggende nota, en derhalve de 
goedkeuring van de raad vereist is; 
Gelet op het protocol van akkoord van 8 februari 2019 en het aanvullend protocol van akkoord 
van 17 mei 2019, afgesloten met de vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde openingsuren vanaf 1 september 2019, zoals 
weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit, mits 
aanpassing van de passus ‘De zitdagen in Sint-Jozef zijn overigens bedoeld voor cliënten die 
moeilijker in Rijkevorsel geraken. Deze cliënten werken niet en dus kunnen zij ook tijdens de 
twee voorziene voormiddagen terecht in het gemeenschapscentrum.’ met betrekking tot de 
wijziging van de openingsuren van het gemeenschapscentrum. 
Art. 2.- Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde glijdende uurroosters vanaf 1 september 
2019, zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit, 
en deze wijzigingen op te nemen in het arbeidsreglement. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2019/113 - Gemeentebelasting op openbare danspartijen. Schrapping. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het reglement gemeentebelasting op openbare danspartijen; 
Overwegende dat de grote meerderheid van de aanvragen voor het inrichten van fuiven, bals, 
e.d. worden aangevraagd door Rijkevorselse verenigingen; dat deze verenigingen volgens het 
reglement recht hebben op belastingsvrijstelling; dat er dus zeer weinig gebruik gemaakt wordt 
van het reglement; dat de meeste fuiven, bals, e.d. plaatsvinden in private gebouwen; dat het 
lokaal bestuur tot op heden vaak niet op de hoogte was van deze fuiven of bals; dat men hier 
beter van op de hoogte is met de nieuwe werking van het evenementenloket ; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het reglement 
gemeentebelasting op openbare danspartijen te schrappen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De raad gaat akkoord met de schrapping van het reglement gemeentebelasting op openbare 
danspartijen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
17. Betreft: GR/2019/115 - Aanvraag subsidie ontwikkelingssamenwerking. Dhr. Michiel 

Hendrickx. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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Gelet op voorliggend schrijven van Michiel Hendrickx, wonende te Lacyns 27, omtrent subsidies 
ontwikkelingssamenwerking; 
Overwegende dat mr. Hendrickx in het kader van zijn opleiding bij Artesis Plantijn Hogeschool 
Antwerpen een internationale stage heeft gedaan in Costa Rica van 17 september 2018 t.e.m. 25 
januari 2019 waar hij kinderen uit kansarme gezinnen heeft opgevangen en heeft onderwezen; 
Overwegende dat hij zijn aanvraag heeft binnen gebracht d.d. 7 april 2019; dat hij in het 
informatieblad 2310 van april heeft gelezen dat er subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 
kunnen verkregen worden via het lokaal bestuur; dat hij op internationale stage is geweest van 
17 september 2018 t.e.m. 25 januari 2019; dat het subsidiereglement omtrent 
ontwikkelingssamenwerking pas na de gemeenteraad van 25 februari 2019 in voegen gaat; 
Gelet op voorliggend bewijs van zijn verblijf in Costa Rica via de organisatie CEPIA; 
Gelet op voorliggende facturen voor de vluchten van Amsterdam naar Liberia in Costa Rica en 
terug; 
Overwegende dat de factuur voor de vliegtuigkosten € 637,63 bedraagt; 
Gelet op de voorgaande beslissingen van het college van burgemeester en schepenen omtrent 
subsidies voor vrijwilligerswerk in het buitenland; 
Overwegende dat er steeds 65 % van de vliegtuigkosten werd terugbetaald; dat dit voor mr. 
Hendrickx zou betekenen dat hij een subsidie van € 414,46 zou krijgen; 
Gelet op positieve kredietcontrole door de financiële dienst; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De raad gaat akkoord met de toekenning van een subsidie van € 414,46 aan Michiel Hendrickx in 
het kader van zijn internationale stage in Costa Rica van 17 september 2018 t.e.m. 25 januari 
2019. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
18. Betreft: GR/2019/119 - Toegevoegd punt. Overeenkomst tussen de gemeente Rijkevorsel, 

Aldi en Lema inzake het distributiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8. Afwijking m.b.t. 
opslagtanks.   

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door voorzitter W. De Visscher. 
Gelet op het Burgerlijk Wetboek; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst met bijlagen tussen de gemeente Rijkevorsel, Aldi en Lema inzake het 
distributiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8, 2310 Rijkevorsel, kadastraal gekend als tweede 
afdeling, perceel nr. D 26 K 2, met een kadastrale oppervlakte van 6ha 52a 8ca, dewelke de 
wederinkoop ten algemenen nutte inhoudt van een deel van het vermelde goed, met name een 
grondstuk met de daarop aanwezige bouwwerken en infrastructuur met een oppervlakte van 
8 558 m², voor een bedrag van € 207 434,79; 
Gelet op artikel 2.3 van vermelde overeenkomst, hetwelk het volgende stelt: 

"De Teruggekochte Grond wordt teruggekocht voor vrij, zuiver en onbelast, in de toestand 
waarin het zich thans bevindt, met alle bestaande opstallen, die kosteloos worden 
verworven door de gemeente Rijkevorsel, doch mits de voorafgaande verwijdering op 
kosten van Aldi van de aanwezige dieselopslagtanks en de afkoppeling van de 
nutsvoorzieningen en riolering;" 

Gelet op het bericht van Aldi met betrekking tot de opslagtanks, waarbij wordt gemeld dat de 
aangestelde firma deze pas na het bouwverlof kan verwijderen, ondanks herhaalde vraag om 
toch sneller de werken aan te vatten; 
Overwegende dat Aldi de vraag stelt hoe het bestuur met dit gegeven zal omgaan; 
Overwegende dat het aangewezen lijkt dat Aldi - nu de afgesproken timing voor het verwijderen 
van deze opslagtanks onmogelijk kan worden gerespecteerd - enige zekerheid biedt aan het 
gemeentebestuur inzake de uitvoering van deze werken; dat aldus wordt voorgesteld dat door 
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Aldi een kopie van de bestelbon wordt bezorgd aan de gemeente, de nodige financiële middelen 
op een geblokkeerde rekening worden gestort en schriftelijk wordt bevestigd dat meerkosten 
desgevallend door Aldi verschuldigd zijn; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Akkoord te gaan met de afwijking van art. 2.3 van de overeenkomst tussen de gemeente 
Rijkevorsel, Aldi en Lema inzake het distributiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8, 2310 
Rijkevorsel, zodat de verwijdering van de betreffende opslagtanks niet voorafgaandelijk aan de 
overdracht dient te gebeuren, althans op voorwaarde dat Aldi een kopie van de bestelbon aan de 
gemeente bezorgt, de nodige financiële middelen op een geblokkeerde rekening stort en 
schriftelijk bevestigt dat meerkosten desgevallend door Aldi verschuldigd zijn. 
Art. 2.- Aldi in kennis te stellen van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
19. Betreft: GR/2019/120 - Toegevoegd punt. Paraat voor de schoolstraat.   
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: 
'Wat is een schoolstraat ? Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de 
schooldag gedurende een half uur wordt afgesloten. In overleg met de gemeente en de school 
kan dit in een ander tijdskader zijn; De straat blijft uiteraard steeds toegankelijk voor 
hulpdiensten. De straat is toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Wie toch met de auto 
komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan. Straten met veel 
doorgaand verkeer komen soms niet in aanmerking wanner een goede omleidingsroute 
beschikbaar is. In dat geval kan gewerkt worden met stapspots. Een stapspot is een locatie op 
wandelafstand van de school war ouders kunnen parkeren. Vanaf daar kunnen kinderen 
zelfstandig of onder begeleiding naar school wandelen. 
Een schoolstraat biedt tal van voordelen : 

 Minder fijn stof en uitlaatgassen 

 Beter luchtkwaliteit in de klas en minder verkeerschaos aan de schoolpoort 

 Een veilige schoolomgeving voor voetgangers en fietsers 

 Het aantal duurzame verplaatsingen neemt toe 

 Kinderen, jongeren, ouders en grootouders bewegen meer 

 Kinderen doen meer ervaring op in het verkeer 

 De straat is beter bereikbaar voor hulpdiensten 

 Er is een grotere sociale controle op overtreders 

 Een rustige en aangename buurt 
De nodige info om dit op te starten kan vinden op de site www.paraatvoordeschoolstraat.be 
Dit schooljaar is bijna voorbij daarom vragen we dat het bestuur zich inschrijft op de site en 
zich engageert om een schoolstraat te realiseren en het stappenplan te volgen. Volgens ons is 
het realiseren van een schoolstraat in de Molenstraat, Leopoldstraat en Banmolenweg en in St. 
Jozef zeker haalbaar. 
Ter stemming : het bestuur engageert zich voor het realiseren van een schoolstraat bij de 
aanvang van het schooljaar in september 2019.'; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 7 
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: 
Renilde Willemse, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lut Backx, Diede Van Dun, 
Aline Maes); 

Besluit met 14 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen: 

http://www.paraatvoordeschoolstraat.be/
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Geen goedkeuring wordt gehecht aan volgend voorstel van besluit: 
'Het bestuur engageert zich voor het realiseren van een schoolstraat bij de aanvang van het 
schooljaar in september 2019'. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
20. Betreft: GR/2019/121 - Toegevoegd punt. Subsidiereglement voor handelspanden in 

kernwinkelgebieden.   
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 zien met lede ogen aan dat de kleinhandel het moeilijk heeft en daardoor ook verdwijnt uit 
onze woonkernen. In Achtel is dit al lang geleden gebeurd en nu volgt ook Sint Jozef. We stellen 
vast dat na de Post, de banken nu ook de laatste supermarkt uit Sint Jozef verdwijnt. Op de 
resterende kleinhandel in Rijkevorsel staat een groet druk na de uitbreiding van de Breebos site 
en de Okay winkel op de Oostmalsesteenweg. We moeten onze dorpskernen levendig houden en 
kleinhandel is daar een belangrijk onderdeel van. 
Daarom stellen wij voor om een subsidiereglement uit te werken zodat starters een extra 
duwtje in de rug krijgen. In eerste instantie moeten we een zone afbakenen. Wij stellen voor 
om hier de bebouwde kom voor te gebruiken. 
Ter stemming :  
Art 1 : Vanaf heden tot en met 2021 kunnen eigenaars/uitbaters van nieuwe en vergunde 
handelszaken een subsidie bekomen op voorwaarde dat : 
-          Deze handelszaken gelegen zijn in de subsidiezone (= bebouwde kom in Achtel, Sint 
Jozef en Rijkevorel centrum) 
-          Het nieuwe handelszaken betreft in bestaande of nieuwe gebouwen 
-          Deze handelszaken toegankelijk zijn voor het publiek 
-          Geen negatief advies of weigering in het kader van aangevraagde vergunning gekregen 
hebben 
-          Bewijs wordt geleverd van betaling van opcentiemen op onroerende voorheffing 
Art 2 : De subsidie bestaat uit de terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de 
onroerende voorheffing (voor zover voldaan) pro rata van 100% het eerste jaar, 75% het tweede 
jaar en 50% het derde jaar na het jaar van creatie van de nieuwe handelszaak; 
Art 3 : de subsidie wordt aangevraagd aan het college 
Art 4 : Een aantal handelsactiviteiten worden uitgesloten van dit reglement : nachtwinkels, 
private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, kantoorfuncties zonder 
voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimte, groothandel, grootwarenhuizen. Ook een 
verhuis van het handelspand binnen het afgebakende gebied wordt niet betoelaagd.'; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 7 
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: 
Renilde Willemse, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lut Backx, Diede Van Dun, 
Aline Maes); 
 Besluit met 14 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen: 
Geen goedkeuring wordt gehecht aan volgend voorstel van besluit: 
‘Art 1 : Vanaf heden tot en met 2021 kunnen eigenaars/uitbaters van nieuwe en vergunde 
handelszaken een subsidie bekomen op voorwaarde dat : 
-          Deze handelszaken gelegen zijn in de subsidiezone (= bebouwde kom in Achtel, Sint 
Jozef en Rijkevorel centrum) 
-          Het nieuwe handelszaken betreft in bestaande of nieuwe gebouwen 
-          Deze handelszaken toegankelijk zijn voor het publiek 
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-          Geen negatief advies of weigering in het kader van aangevraagde vergunning gekregen 
hebben 
-          Bewijs wordt geleverd van betaling van opcentiemen op onroerende voorheffing 
Art 2 : De subsidie bestaat uit de terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de 
onroerende voorheffing (voor zover voldaan) pro rata van 100% het eerste jaar, 75% het tweede 
jaar en 50% het derde jaar na het jaar van creatie van de nieuwe handelszaak; 
Art 3 : de subsidie wordt aangevraagd aan het college 
Art 4 : Een aantal handelsactiviteiten worden uitgesloten van dit reglement : nachtwinkels, 
private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, kantoorfuncties zonder 
voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimte, groothandel, grootwarenhuizen. Ook een 
verhuis van het handelspand binnen het afgebakende gebied wordt niet betoelaagd.' 

De Gemeenteraad, O.Z., 
21. Betreft: GR/2019/122 - Toegevoegd punt. Gemeentebelasting op drijfkracht. Afschaffing.   
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: 
'Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de 
geschillenprocedure van gemeente – en provinciebelastingen, zoals gewijzigd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2007 en 16/12/2013 houdende de 
vaststelling van het reglement inzake de gemeentebelasting op de drijfkracht; 
We merken dat deze coalitie bereid is om mee te denken over het nut van 
verschillende  belastingen die in Rijkevorsel van toepassing zijn;  Met het afschaffen van de 
belasting op openbare danspartijen geven jullie al een voorzet. Ook deze belasting hebben wij 
al meermaals gevraagd om af te schaffen. 
De belasting op drijfkracht is ook een belasting die al lang op ons verlanglijstje staat om 
geschrapt te worden. Dat een gezond economisch klimaat goed is voor de gemeente weten we 
allemaal. Een ouderwets belasting op drijfkracht hoort hier dan niet thuis. 
Inderdaad, een ouderwetse belasting, eentje die werk ingevoerd in de vorige eeuw om de 
handenarbeid te beschermen. Toen de motor en de machine hun intrede deden, werd een 
belasting op drijfkracht geïntroduceerd. Een belasting op een motor dus. Een belasting die 
uiteindelijk de handenarbeid moest beschermen. Weinig geslaagd, want machines zijn het toch 
dit nu de fabrieken sieren. 
Zo’n belasting betekent in vele gevallen een rem op de investering van bedrijven. Ook in de 
keuze om zich ergens te vestigen kan dit een afweging zijn om een gemeente waar deze 
belasting nog bestaat uit te sluiten. 
Ter stemming: 
De raad gaat akkoord met de schrapping van het reglement gemeentebelasting op drijfkracht.'; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 7 
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: 
Renilde Willemse, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lut Backx, Diede Van Dun, 
Aline Maes); 

Besluit met 14 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen: 

Geen goedkeuring wordt gehecht aan volgend voorstel van besluit: 
'De raad gaat akkoord met de schrapping van het reglement gemeentebelasting op drijfkracht.' 

De Gemeenteraad, O.Z., 
22. Betreft: GR/2019/123 - Toegevoegd punt. Voor-en naschoolse kinderopvang. Verhoging van 

loonschaal voor begeleiders.   
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Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid Lut Backx. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'In mei 1996 werd in onze gemeente de buitenschoolse kinderopvang gestart. 
Destijds werden langdurig werklozen ingezet om te gaan werken in deze kinderopvang. Er 
werden geen eisen gesteld aan geschooldheid of diploma. 
Daarom werden deze begeleiders verloond op E niveau. 
Ondertussen zijn we 23 jaar verder en is er heel wat veranderd. 
Tegenwoordig liggen de eisen van Kind & Gezin een stuk hoger om als begeleider in de 
kinderopvang aan het werk te kunnen. 
Men dient in het bezit te zijn van een attest, studiebewijs of diploma van een door Kind & 
Gezin erkende opleiding. 
Een aantal jaar geleden heeft men in onze gemeente de regel ingevoerd dat indien je na 12 jaar 
anciënniteit in de voor- en naschoolse kinderopvang een verhoging krijgt naar loonniveau D. 
Hiervan kunnen tot nu toe 4 begeleiders genieten. 
Momenteel zijn er 19 begeleiders in de kinderclub waarvan dus 4 met verloning D niveau en 15 
met verloning E niveau. 
Hiermee is Rijkevorsel één van de weinige gemeenten in Vlaanderen waar deze oude regel nooit 
werd aangepast. 
Daarom vragen wij om dit onmiddellijk aan te passen zodat onze begeleiders een eerlijk loon 
krijgen waar ze recht op hebben. 
Wij vragen dan ook voor alle begeleiders een verloning op D niveau. 
Ter stemming : Alle begeleiders Voor- en naschoolse kinderopvang krijgen verloning op D 
niveau.'; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij 7 
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: 
Renilde Willemse, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lut Backx, Diede Van Dun, 
Aline Maes); 

Besluit met 14 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen: 

Geen goedkeuring wordt gehecht aan volgend voorstel van besluit: 
'Alle begeleiders Voor- en naschoolse kinderopvang krijgen verloning op D niveau.' 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    

  Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


