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De voorzitter opent de vergadering om 20:20 uur. 
 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: GR/2019/151 - Gemeentefinanciën. Budgetwijziging 2019/2. Vaststelling.   
Gelet op de artikelen 596 en 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 
volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Overwegende dat een tweede wijziging van het budget 2019 nodig is; dat de wijziging van het 
budget 2019 werd voorbereid door de algemeen directeur en de financieel directeur in 
samenspraak met het managementteam; dat het ontwerp van de tweede budgetwijziging 2019 
ter bespreking voorligt; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 
7 neen-stemmen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; neen-stemmen: 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Lut Backx, 
Aline Maes); 

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

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

2. Betreft: GR/2019/152 - OCMW. Budgetwijziging 2019/2 van het OCMW. Goedkeuring.   
Gelet op de artikelen 596 en 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017; 
Gelet op de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van Rijkevorsel d.d. 28 augusutus 
2019 houdende de tweede wijziging van het budget 2019; 
Overwegende dat de tweede wijziging noodzakelijk was; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

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

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2019/146 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2020. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau en inzonderheid op hoofdstuk III, 
afdeling 1 Meerjarenplan en afdeling 2 Budget; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en het Ministerieel besluit van 27 
november 2006 dat de bijhorende modellen heeft vastgesteld; 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaamse Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur inzake de boekhouding van de eredienst; 
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door 
de kerkraad Rijkevorsel op 30 april 2019; 
Overwegende dat het hogervermelde meerjarenplan niet voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming; 
Gelet op het budget 2020 van de kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door de kerkraad 
Rijkevorsel op 30 april 2019; 
Overwegende dat het hogervermelde budget niet voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint-
Willibrordus, vastgesteld door de kerkraad op 30 april 2019. 
Art. 2.- Akte te nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld 
door de kerkraad Rijkevorsel op 30 april 2019. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2019/147 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2020. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau en inzonderheid op hoofdstuk III, 
afdeling 1 Meerjarenplan en afdeling 2 Budget; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en het Ministerieel besluit van 27 
november 2006 dat de bijhorende modellen heeft vastgesteld; 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaamse Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur inzake de boekhouding van de eredienst; 
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de 
kerkraad Rijkevorsel op 9 februari 2019; 
Overwegende dat het hogervermelde meerjarenplan voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming voor elk jaar van het meerjarenplan; 
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Gelet op het budget 2020 van de kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de kerkraad 
Rijkevorsel op 9 februari 2019; 
Overwegende dat het hogervermelde budget voorziet in een gemeentelijke tegemoetkoming van 
€ 10.405,12; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint-
Jozef, vastgesteld door de kerkraad op 9 februari 2019. 
Art. 2.- Akte te nemen van het budget 2020 van de kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door 
de kerkraad op 9 februari 2019. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2019/118 - Onderwijs. Verslag schoolraad 4/6/2019. Kennisname en goedkeuring 

lestijdenpakket 2019-2020.   
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. 4 juni 2019; 
Gelet op het advies van de schoolraad inzake het lestijdenpakket 2019-2020 en bijgevoegd 
protocol van akkoord; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 25 maart 2019; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van het verslag van de schoolraad d.d. 4 juni 2019. 
Art.2.- Goedkeuring te geven aan het lestijdenpakket van het schooljaar 2019-2020. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2019/138 - Verslag OCSG 11 juni 2019. Verdeling geïntegreerde zorgpunten. 

Verdeling stimulipunten. Convenant voor korte vervangingen. Werkingsreglement OCSG. 
Schooljaar 2019-2020. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat in het basisonderwijs de scholen in een samenwerkingsplatform een eigen 
beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden 
aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van 
eigen lokale noden en prioriteiten; 
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden 
samengelegd in een samenwerkingsverband; 
Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap De Schakel; 
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder hoofdstuk VIII bis, 
afdeling 6 (zoals ingevoegd bij onderwijsdecreet XVIII); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte 
afwezigheden; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PERS/2005/23 van 16 november 2005: Vervangingen van 
korte afwezigheden in het basis en secundair onderwijs; 
Gelet op de notulen van het OCSG d.d. 11 juni 2019; 
Gelet op het protocol van akkoord betreffende de verdeling van de punten voor geïntegreerde 
zorg en stimuluspunten; 
Gelet op het convenant van korte afwezigheden in het basisonderwijs; 
Gelet op het protocol van akkoord aangaande het werkingsreglement OCSG; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 
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Art.1.- Kennis te nemen van het verslag van het OCSG d.d. 11 juni 2019. 
Art.2.- De gemeenteraad hecht goedkeuring aan onderstaande voorstellen voor het schooljaar 
2019-2020: 
-de verdeling van de geïntegreerde zorgpunten en stimulipunten 
-het convenant voor korte vervangingen 
-het werkingsreglement OCSG 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2019/148 - Permanent aanvullend politiereglement. Voorrangsregeling te 

Zuiderdijk. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 56, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;  
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;  
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening, opgemaakt door de politiediensten; 
Overwegende dat de Zuiderdijk een gemeenteweg is;  
Gelet op het collegebesluit d.d. 18/03/2019 houdende de goedkeuring van de aanleg van een 
fietspad aan de Zuiderdijk ter hoogte van de voetgangersbrug; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Om de doorstroming te regelen aan Zuiderdijk wordt er een voorrangsregeling voorzien 
door middel van plaatsing bord B19 en B21.  Bord B19 en B21 wordt geplaatst ter hoogte van 
Zuiderdijk zoals aangegeven in bijgevoegd plan.   
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.3.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel.  
Art.4.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan:  
-      De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen;  
-      Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van  Hoogstraten; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2019/142 - Permanent aanvullend politiereglement eenrichtingsverkeer 

Kruisboogweg (deel) en snelheidsbeperking 50 km/uur Kruisboogweg. Aanpassing. 
Goedkeuring.   
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Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 56, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening, opgemaakt door de politiediensten; 
Overwegende dat de Kruisboogweg een gemeenteweg is; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2018 houdende de goedkeuring van het 
permanent aanvullend politiereglement eenrichtingsverkeer Kruisboogweg (deel) en 
snelheidsbeperking 50 km/uur Kruisboogweg; 
Overwegende dat de uitzonderingsregel voor de enkelrichting voor fietsers niet werd opgenomen 
in het reglement; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 05 augustus 2019 dat de uitzonderingsregel voor de fietsers door 
middel van het plaatsen van borden M4 aan de gemeenteraad ter goedkeuring dient te worden 
voorgelegd; 
Gelet op het bordenplan opgemaakt door de verkeersconsulent van Politiezone Noorderkempen; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Instellen gedeeltelijk enkelrichtingsverkeer te Kruisboogweg.  Dit te signaleren aan de 
hand van verkeersbord F19 met onderbord M4 ter hoogte aan kruising Gammel (huisnummer 39) – 
Kruisboogweg en met verkeersbord C1 met onderbord M4 ter hoogte van kruising Kruisboogweg – 
Kruisboogweg.  Verdere signalisatie door plaatsing verkeersbord F19 ter hoogte van kruising 
Kruisboogweg – Kruisboogweg en verkeersbord C1 ter hoogte van kruising Kruisboogweg – Kleine 
Gammel.  
Art.2.-Instellen snelheidsregime 50 km/uur in de Kruisboogweg en in Kleine Gammel tussen 
Gammel en het kruispunt met de Kruisboogweg, gesignaleerd door verkeersbord C43 en deze te 
plaatsen in de Kruisboogweg en in Kleine Gammel, alsook deze te herhalen aan elke kruising met 
toekomende wegen.  De voorrang van rechts is geldig. 
Art.3.- Het bordenplan opgemaakt door de verkeersconsulent van Politiezone Noorderkempen 
wordt goedgekeurd. 
Art.4.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.5.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Art.6.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.7.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen; 
-      Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van  Hoogstraten; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
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cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2019/157 - Permanent aanvullend politiereglement. Inrichting fietsstraten te 

Kerkdreef, Pastoor Lambrechtsstraat en Meir. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 56, 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening, opgemaakt door de politiediensten; 
Overwegende dat de Kerkdreef, Pastoor Lambrechtsstraat en Meir gemeentewegen zijn; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 19/08/2019 houdende de permanente inrichting van fietsstraten 
te Kerkdreef, Pastoor Lambrechtsstraat en te Meir; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- In het kader van een veilige schoolomgeving fietsstraten in te richten te: 
-Kerkdreef van Essenweg tot aan de Pastoor Lambrechtsstraat 
-Pastoor Lambrechtsstraat van de kerk tot aan de Venweg 
-Meir 
Dit zal gesignaleerd worden aan de hand van verkeersbord F111 om het begin van de fietsstraat 
aan te duiden en met verkeersbord F113 dat het einde van de fietsstraat aanduidt. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.3.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Art.4.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen; 
-Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-Dhr. Griffier van het Vredegerecht van  Hoogstraten; 
-Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, cel 
verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2019/156 - Permanent aanvullend politiereglement. Inrichting fietsstraten te 

Molenstraat, Leopoldstraat, Korte Molenweg, Banmolenweg. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 56, 286,287 en 288 van het decreet lokaal bestuur; 
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Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening, opgemaakt door de politiediensten; 
Overwegende dat de Molenstraat, Leopoldstraat, Korte Molenweg en Banmolenweg 
gemeentewegen zijn; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 19/08/2019 houdende de permanente inrichting van fietsstraten 
te Molenstraat, Leopoldstraat, Korte Molenweg en Banmolenweg; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement, ingediend door schepen Geens, dat ertoe strekt om de woorden ‘van 
de Korte Molenweg tot aan de Sint-Lenaartsesteenweg’ na ‘Banmolenweg’ te schrappen 
Gelet op de stemming over dit amendement, dat met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen;  
Overwegende dat, overeenkomstig art. 17, 3e lid van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad, de stemming over de hoofdvraag niet meer plaatsvindt;  

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- In het kader van een veilige schoolomgeving fietsstraten in te richten te: 
-Molenstraat vanaf rotonde tot kruising met Sint-Luciestraat 
-Leopoldstraat 
-Korte Molenweg 
-Banmolenweg  
Dit zal gesignaleerd worden aan de hand van verkeersbord F111 om het begin van de fietsstraat 
aan te duiden en met verkeersbord F113 dat het einde van de fietsstraat aanduidt. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.3.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Art.4.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen; 
-      Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van  Hoogstraten; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2019/139 - Retributiereglement betreffende het afleveren van de 'Rijkevorselse 

cadeaubox'. Goedkeuring.   
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de vraag vanuit het bestuur om een cadeaubox te ontwikkelen met streekproducten ter 
promotie van de gemeente Rijkevorsel; dat deze producten vervaardigd moeten worden in 
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Rijkevorsel of op zijn minst naar onze gemeente moeten verwijzen; dat de geschenkmand ook 
moet kunnen worden aangekocht door de burgers; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 6 mei 2019 ter goedkeuring van de ontwikkeling van een 
cadeaubox; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1. - Vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd 
voor het afleveren van de ‘Rijkevorselse Cadeaubox’ 
Art. 2. - De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de cadeaubox. 
Art. 3. - Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op de totale aankoopprijs (incl. BTW) 
van de producten aangeboden in de cadeaubox, die de gemeente moet betalen bij de 
leveranciers. 
Art. 4. - De retributie dient contant te worden betaald bij aflevering van de cadeaubox. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2019/154 - Organisatiebeheersing. Algemeen kader van het 

organisatiebeheersingssysteem. Goedkeuring aanpassing.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 oktober 2016 inzake de aanpassing van het algemene 
kader van het organisatiebeheersingssysteem; 
Overwegende organisatiebeheersing overeenkomstig artikel 217 van het Decreet Lokaal Bestuur 
het geheel is van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 
verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 218 van het Decreet 
Lokaal Bestuur bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW 
wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem 
betrokken zijn; dat het organisatiebeheersingssysteem minstens beantwoordt aan het principe 
van functiescheiding waar mogelijk en verenigbaar is met de continuïteit van de diensten; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 219 van het Decreet 
Lokaal Bestuur wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 
managementteam; dat het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de 
elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het 
college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau 
over de organisatiebeheersing; 
Overwegende dat het wenselijk is om de organisatiebeheersing gezamenlijk te organiseren voor 
de gemeente en het OCMW; dat van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om het bestaande 
kader van de gemeente te actualiseren, zodat hierin ook aandacht wordt besteed aan de 
beheersing van kernprocessen; 
Gelet op voorliggend ontwerp van algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het aangepaste algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem goed te keuren, zoals 
weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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13. Betreft: GR/2019/140 - Klachtenbehandeling. Rapportering.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2016 houdende de goedkeuring van het 
reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende 
de goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 december 2016 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Overwegende dat artikel 302 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat zowel de gemeenteraad 
als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling 
organiseert; dat het systeem van klachtenbehandeling overeenkomstig artikel 303 van Decreet 
Lokaal Bestuur zowel voor de gemeente als voor het OCMW op het ambtelijke niveau wordt 
georganiseerd en maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking 
hebben; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OCMW-raad 
over respectievelijk de klachten ingediend tegen de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat er de facto een gezamenlijk systeem van klachtenbehandeling is voor de 
gemeente en het OCMW, gezien het reglement inzake klachtenbehandeling gelijk is en dezelfde 
klachtencoördinator werd aangesteld; dat er derhalve voor wordt gekozen om de rapportering 
gezamenlijk te doen; 
Gelet op onderstaand overzicht van de ingediende klachten: 

  Totaal Ontvankelijk Gegrond 

Gemeente (vanaf 1 januari 2017) 8 7 4 

OCMW (vanaf 1 januari 2019) 1 0 0 

Totaal 9 7 4 

Er werd één klacht na ontvankelijkheidsverklaring ingetrokken. 

Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het overzicht van de ingediende klachten, als volgt: 

  Totaal Ontvankelijk Gegrond 

Gemeente (vanaf 1 januari 2017) 8 7 4 

OCMW (vanaf 1 januari 2019) 1 0 0 

Totaal 9 7 4 

Er werd één klacht na ontvankelijkheidsverklaring ingetrokken.   

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2019/143 - Kempen2030. Deelname.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie, waarin lokale 
en regionale overheden deelnemen door vrijwillig te beloven acties te ondernemen om tegen 
2030 de EU-doelstelling te halen om 40 % minder broeikasgassen uit te stoten. De 
ondertekenaars beloven een gezamenlijke aanpak te implementeren die de klimaatverandering 
moet tegengaan en maatregelen te treffen om met de effecten ervan om te gaan 
(http://www.burgemeestersconvenant.eu). De ondertekenaars verbinden zich ertoe om binnen 
de twee jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening door de gemeenteraad, een energie- en 
klimaatactieplan op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren. In dat plan 
wordt een CO2-inventaris voorzien om de acties die klimaatverandering tegen gaan op te volgen, 
en een Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse. Intussen telt het Burgemeestersconvenant meer 
dan 7000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen; 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd. 24 februari 2014 tot het ondertekenen van het 
Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2020; 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/
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Gelet op Kempen2020, het streekproject dat sinds 2014 bij IOK en alle 29 Kempense 
gemeentebesturen binnen de IOK-regio een lokaal en regionaal energie- en klimaatbeleid op de 
rails heeft gezet; 
Gelet op Kempen2030, het door IOK gecoördineerd streekproject dat kadert binnen het 
vernieuwde Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en aldus dezelfde visie, doelen en 
ambities deelt. Kempen2030 wil, als opvolger van Kempen2020 en met 2030 als nieuwe horizon, 
een volgende, logische stap zijn in het concretiseren van één gezamenlijke visie op vlak van 
energie en klimaat onder alle 29 Kempense lokale besturen; 
Gelet op het beleidsplan Rijkevorsel 2019-2024; 
Gelet op het feit dat IOK en de provincie Antwerpen door Europa erkend zijn als territoriaal 
coördinator van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie; 
Gelet op het verbintenisdocument (zie bijlage 1) betreffende het Europees initiatief inzake het 
Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie; 
Gelet op het meerpartijen-engagement Kempen2030 (zie bijlage 2), waarin ieder lokaal bestuur 
zich engageert tot een daadkrachtig lokaal klimaatbeleid en waarin de strategische partners van 
Kempen2030 expliciet hun engagement uitspreken om de lokale besturen vanuit een 
gecoördineerd partnerschap in de ambities van het Burgemeestersconvenant te ondersteunen; 
Gelet op het feit dat het meerpartijen-engagement Kempen2030 vertrekt vanuit een strategisch 
partnerschap bestaande uit de 29 Kempense gemeentebesturen, IOK, provincie Antwerpen, 
Kamp C, Rurant, Fluvius, VITO, Voka Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen en de 
Boerenbond en dat dit partnerschap nog kan groeien; 
Overwegende dat klimaatverandering één van de grootste wereldwijde uitdagingen van onze tijd 
vormt die actie en samenwerking vereist tussen lokale, regionale en nationale overheden over 
de hele wereld; 
Overwegende dat lokale overheden de belangrijkste autoriteiten voor de energietransitie en de 
strijd tegen klimaatverandering zijn op het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat; 
Overwegende dat de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering meerdere voordelen 
kan opleveren voor het milieu, de samenleving en de economie. Als deze samen worden 
aangepakt, bieden zij nieuwe kansen om duurzame lokale ontwikkeling te bevorderen. Dit omvat 
de opbouw van inclusieve, klimaatbestendige, energie-efficiënte gemeenschappen, de 
verbetering van de levenskwaliteit, de stimulering van investeringen en innovatie, de 
bevordering van de lokale economie en het scheppen van banen, de versterking van de 
betrokkenheid van en de samenwerking tussen belanghebbenden; 
Overwegende dat lokale oplossingen voor energie- en klimaatuitdagingen helpen om veilige, 
duurzame, concurrerende en betaalbare energie te bieden aan burgers en zo bij te dragen aan 
een lagere energieafhankelijkheid en de bescherming van kwetsbare consumenten; 
Overwegende dat alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant een gemeenschappelijke 
visie delen voor 2050 met: 

 koolstofvrije gebieden, om er zo toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de 
aarde ruim onder 2 °C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in 
overeenstemming met de internationale klimaatovereenkomst van COP 21 die in 
december 2015 is gesloten in Parijs; 

 veerkrachtiger gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke 
negatieve gevolgen van klimaatverandering; 

 universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, 
om zo de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren; 

Overwegende dat tal van Europese en Vlaamse fondsen zich richten op ondersteuning van 
energie- en klimaatbeleid; overwegende dat de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 
een essentiële voorwaarde kan zijn om beroep te kunnen doen op Vlaamse en Europese fondsen; 
Overwegende dat het gemeentebestuur voor het verwezenlijken van de ambities van het 
Burgemeestersconvenant, beroep kan doen op de ondersteuning van het partnerschap binnen het 
streekproject Kempen2030, zoals omschreven in het meerpartijen-engagement Kempen2030; 
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overwegende dat dit aanbod van ondersteuning door het partnerschap geconcretiseerd zal 
worden in een overzichtelijke, dynamische menukaart Kempen2030; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1: De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen, en neemt kennis van 
bijhorende engagementen (zie bijlage 1 ‘Verbintenisdocument’). De gemeenteraad geeft hierbij 
het mandaat aan de burgemeester om het toetredingsformulier te ondertekenen (zie bijlage 3 ‘ 
Toetredingsformulier’). 
Art. 2: De gemeenteraad beslist om als gemeente het meerpartijen-engagement Kempen2030 te 
ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen. 
Art. 3: Een afschrift van deze beslissing, het ondertekende toetredingsformulier (zie bijlage 2) 
en het ondertekende meerpartijen-engagement (zie bijlage 3) worden per mail bezorgd aan IOK 
– annick.sprengers@iok.be. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2019/136 - Raamcontract Stad Brugge voor ICT (2018-2024). Deelname. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 februari 2015 betreffende de toetreding tot 
het raamcontract van de stad Brugge voor ICT; 
Gelet op het verval van dit raamcontract en de voorliggende vernieuwing voor de periode 2018-
2024; 
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad 
van Brugge betreffende de nieuwe raamovereenkomst ICT; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 juni 2019 
betreffende Raamcontract Stad Brugge voor ICT (2018-2024); 
Overwegende dat het oude raamcontract meermaals gebruikt werd voor diverse aankopen; 
Overwegende dat stad Brugge optreedt als aankoopcentrale voor de aankoop van ICT producten 
en andere organisaties de mogelijkheid biedt om hierop beroep te doen; (art. II.1 van het 
gunningsbestek) 
Overwegende dat een deelname aan het raamcontract niet verplicht tot aankoop; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de ICT Opdrachtencentrale (2018-
2024) van stad Brugge wordt goedgekeurd. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2019/149 - Onderhoudswerken 2019 - betonwegen. Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en raming.   
Referentienummer: 1.811.111.3 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudswerken 2019 - betonwegen” een 
bestek met nr. 2019106 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 70.697,64 excl. btw of 
€ 85.544,14 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget 2019 onder 
code 613040/BD3/0200; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019106 en de raming voor de 
opdracht “Onderhoudswerken 2019 - betonwegen”, opgesteld door de Technische Dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 70.697,64 excl. 
btw of € 85.544,14 incl. 21% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2019 onder code 
613040/BD3/0200. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
17. Betreft: GR/2019/137 - Meir 9-11. Openbare verkoop. Notariële akte openbare verkoop. 

Goedkeuring   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de omzendbrief d.d. 3 mei 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, aangaande de transacties van 
onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten; 
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 januari 2019; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 maart 2019, houdende de goedkeuring van 
de openbare verkoop van de woningen Meir 9 en Meir 11 te Rijkevorsel en de aanstelling van 
Notaris Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53, 2310 Rijkevorsel voor het organiseren van de 
openbare verkoop en de akte te verlijden; 
Overwegende dat aan het OCMW het recht van voorkoop werd aangeboden voor de woning Meir 
9, wegens uitgevoerde renovatiewerken, waarvan kennis genomen in het vast bureau van 5 
augustus 2019; 
Gelet op het voorliggende ontwerp van verkoopakte voor de Meir 9 en Meir 11; 
Overwegende dat de eerste toewijzing zal gebeuren op 10 september 2019 en de definitieve 
toewijzing zal gebeuren op 24 september 2019 telkens om 16.30 uur in café Sport te 2310 
Rijkevorsel; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 
7 neen-stemmen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; neen-stemmen: 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Lut Backx, 
Aline Maes); 

Besluit met 14 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 
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Art. 1.- De voorliggende akte opgemaakt door notaris Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53 te 
2310 Rijkevorsel, voor de openbare verkoop van de woningen Meir 9 en 11 te 2310 Rijkevorsel, 
kadastraal gekend als sectie D nrs. 98/A/14/P0000 en 98/B/14/P000 met een totale oppervlakte 
van 5 are en 42 ca, wordt goedgekeurd, waarbij de verkoopprijs minimaal de geschatte waarde 
dient te zijn. 
Art. 2.- De voorzitter van de gemeenteraad en de gevolmachtigde van de algemeen directeur 
worden gemachtigd om samen, in naam van de gemeente, de akte en alle erop betrekking 
hebbende stukken namens de gemeente mede te ondertekenen. 
Art. 3.- De definitieve koper zal betalen voor de onkosten van de verkoping: roeploon, 
instelpremie, kostenpercentage bij openbare verkopen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
18. Betreft: GR/2019/144 - Verlichting kunstgrasvelden site Rijko. Offerte Fluvius. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 4 februari 2019 houdende de oriëntering van de kunstgrasvelden 
op de site Rijko; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 3 juni 2019 houdende de samenwerking met Fluvius m.b.t. de 
verlichting van de kunstgrasvelden site Rijko; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 17 juli 2019 houdende het principiële akkoord met de offerte 
d.d. 12 juli 2019 vanwege Fluvius, c/o Koningin Elisabehtlei 38 te 2300 Turnhout ten bedrage van 
€ 87.882,98 excl. btw of € 106.338,41 incl. btw en de beslissing tot agendering van dit punt op 
een eerstvolgende gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeenteraad keurt de offerte d.d. 12 juli 2019 vanwege Fluvius, c/o Koningin Elisabehtlei 
38 te 2300 Turnhout ten bedrage van € 87.882,98 excl. btw of € 106.338,41 incl. btw voor de 
levering en plaatsing van terreinverlichting goed. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
19. Betreft: GR/2019/145 - Berkenrijs gratis grondafstand. Overeenkomst met Salmmeir BVBA 

aangaande de tussenkomst in de aanleg van een fietspad en uitwijkstroken. Bespreking.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen d.d. 5 augustus 2019 
aangaande de voorliggende overeenkomst; 
Gelet op de goedgekeurde omgevingsvergunning voor de bouw van een glastuinbedrijf in de 
Berkenrijs van 29 november 2018; 
Overwegende dat er afspraken gemaakt werden met dhr. Luc Beirinckx, woordvoerder voor BVBA 
Salmmeir en BVBA Berkenrijs, en de familie Hofmans-Janssens aangaande een gratis 
grondafstand van een strook grond met een breedte van 4,5 meter tegen de straat voor de 
ontwikkeling van een fietspad en uitwijkstroken waarin een tussenkomst zal gebeuren door de 
BVBA Salmmeir voor 75% van alle kosten voor deze werken; 
Gelet op de ondertekende beloften van gratis grondafstand door BVBA Berkenrijs, BVBA 
Salmmeir en de familie Hofmans-Janssens ondertekend begin juli 2019; 
Overwegende dat de afdeling Vastgoedtransacties - Antwerpen, Kievitplein 20 te 2018 
Antwerpen werd verzocht om de nodige aktes te verlijden; 
Gelet op de voorliggende overeenkomst waarin de afspraken, rechten en verplichtingen werden 
opgenomen tussen het gemeentebestuur en de BVBA Salmmeir, met hierin opgenomen de 
tussenkomst van 75% van de BVBA Salmmeir in alle alle kosten voor de werken voor de realisatie 
van een fietspad en uitwijkstroken in de Berkenrijs; 
Gelet op verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Er wordt kennis genomen van de ondertekende beloften van gratis grondafstand aan het 
gemeentebestuur door BVBA Berkenrijs, BVBA Salmmeir en de familie Hofmans-Janssens 
ondertekend op 2 en 4 juli 2019. 
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Art. 2.- De overeenkomst waarin de afspraken, rechten en verplichtingen werden opgenomen 
tussen het gemeentebestuur en de BVBA Salmmeir, Berkenrijs 4 te 2310 Rijkevorsel, met hierin 
opgenomen de financiële tussenkomst van 75% van de BVBA Salmmeir in alle alle kosten voor de 
werken voor de realisatie van een fietspad en uitwijkstroken in de Berkenrijs, wordt 
goedgekeurd. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
20. Betreft: GR/2019/155 - Raamcontract voor aanstelling architect 2019. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze en raming.   
Referentienummer: 1.712.012 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamcontract voor aanstelling architect” een 
bestek met nr. 19/08 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 143.999,00 excl. btw of 
€ 174.238,79 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; 
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat 
Gemeente Rijkevorsel de procedure zal voeren en in naam van OCMW Rijkevorsel bij de gunning 
van de opdracht zal optreden; 
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en 
administratieve vereenvoudiging; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet), en 
inzonderheid  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en 
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat er voldoende budgetten voorzien zijn/worden in de meerjarenplanning; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 19/08 en de raming voor de opdracht 
“Raamcontract voor aanstelling architect”, opgesteld door de Technische Dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 143.999,00 excl. 
btw of € 174.238,79 incl. 21% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Art.3.- Gemeente Rijkevorsel wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van 
OCMW Rijkevorsel bij de gunning van de opdracht op te treden. 
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Art.4.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de 
opdracht. 
Art.5.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
21. Betreft: GR/2019/158 - Heraanbesteding verzekeringsportefeuille. Kennisname schrijven 

AXA d.d. 18.07.2019. Goedkeuring rectificaties bij lastenboek.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 april 2019, 
houdende de aanstelling van Caru VOF, Rogierlaan 9 b4 te 8400 Oostende, voor advies en 
begeleiding bij de gunningsprocedure voor de heraanbesteding van de volledige 
verzekeringsportefeuille voor gemeente en OCMW; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht tot heraanbesteding van de 
verzekeringsportefeuille een bestek werd opgemaakt door Caru VOF, Rogierlaan 9 b4 te 8400 
Oostende; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 juni 2019 houdende de goedkeuring van het 
lastenboek voor de heraanbesteding van de verzekeringen; 
Gelet op de aankondiging van de opdracht in het publicatieblad van de Europese Unie en in het 
bulletin der aanbestedingen d.d. 12 juli 2019; 
Gelet op het schrijven van AXA van 18 juli 2019 aangaande het opgemaakte bestek; 
Gelet op het advies van dhr. Claeys van Caru VOF, om volgende rectificaties uit voeren 
betreffende het bestek: 
- De indiening van kandidaatstelling/offerte gebeurt in 2 fases in plaats van 1 fase, waarbij de 
eerste opgegeven datum van 12 augustus 2019 de uiterste datum van kandidaatstelling is. De 
geselecteerde kandidaten worden nadien uitgenodigd voor het indienen van een offerte; 
- Offertes mogen per volledig perceel ingediend worden (er is geen verplichting om op alle 
percelen in te schrijven). Opdracht wordt per groep van percelen gegund: een eerste groep 
gevormd door de percelen I, II, IV en een tweede groep gevormd door percelen III en V; 
- De volledige duurtijd wordt behouden maar de betrokken polissen worden beschouwd als 
polissen met een jaarlijkse vervaldag welke stilzwijgend verlengd wordt, behoudens 
aangetekende opzeg zes maanden voor de vervaldag; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Er wordt kennis genomen van het schrijven van AXA Belgium NV, Troonplein 1 te 1000 
Brussel, d.d.18 juli 2019, aangaande enkele opmerkingen bij het bestek "verzekeringen en 
aanverwante diensten". 
Art. 2.- Het advies van dhr. Claeys van Caru VOF, Rogierlaan 9 b4 te 8400 Oostende, te volgen en 
volgende rectificaties goed te keuren voor het bestek "verzekeringen en aanverwante diensten". 
- De indiening van kandidaatstelling/offerte gebeurt in 2 fases in plaats van 1 fase, waarbij de 
eerste opgegeven datum van 12 augustus 2019 de uiterste datum van kandidaatstelling is.  De 
geselecteerde kandidaten worden nadien uitgenodigd voor het indienen van een offerte. 
- Offertes mogen per volledig perceel ingediend worden (er is geen verplichting om op alle 
percelen in te schrijven). Opdracht wordt per groep van percelen gegund: een eerste groep 
gevormd door de percelen I, II, IV en een tweede groep gevormd door percelen III en V. 
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- De volledige duurtijd wordt behouden maar de betrokken polissen worden beschouwd als 
polissen met een jaarlijkse vervaldag welke stilzwijgend verlengd wordt, behoudens 
aangetekende opzeg zes maanden voor de vervaldag. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt een vraag gesteld aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    

  Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


