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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Aline Maes, Jurgen 
Van Leuven (bekleedt het mandaat van gemeenteraadslid, en is aanwezig, vanaf 

agendapunt 4), Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: GR/2019/170 - Ontslag gemeenteraadslid mevr. Beate Hofkens. Aktename.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op de installatie van de gemeenteraadsleden op 2 januari 2019; 
Overwegende dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat overeenkomstig artikel 13 
van het Decreet Lokaal Bestuur schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad; 
dat het ontslag definitief is zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 29 van het Decreet Lokaal Bestuur de briefwisseling 
gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de gemeenteraad, wordt 
meegedeeld aan de gemeenteraadsleden; 
Overwegende dat mevr. Beate Hofkens schriftelijk haar ontslag heeft ingediend als 
gemeenteraadslid bij de voorzitter van de gemeenteraad op 18 september 2019; 
Overwegende dat de mandaten van gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn ondeelbaar zijn, wat inhoudt dat de gevolgen die verbonden zijn aan het mandaat, zoals 
ontslag, hun uitwerking hebben in de beide rechtspersonen; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van het schriftelijk ontslag d.d. 18 september 2019 van mevr. Beate Hofkens als 
gemeenteraadslid. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2019/173 - Geloofsbrieven dhr. Jürgen Van Leuven. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. Beate Hofkens als raadslid, waarvan de raad in zitting van heden 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat het gemeenteraadslid dat ontslag heeft genomen overeenkomstig artikel 14 
van het Decreet Lokaal Bestuur wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen 
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overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet d.d. 8 juli 2011; dat de 
geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
dat de geloofsbrieven alle schriftelijke bewijsstukken omvatten, waaruit blijkt dat betrokkene 
op een wettige wijze verkozen is en dat er tegen de verkiezing geen bezwaren zijn; dat het in 
concreto gaat over een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het 
strafregister (model 1) en een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen 
van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat hiertoe door dhr. Jürgen Van Leuven navolgende documenten werden 
ingediend: 

 een recent uittreksel uit het bevolkingsregister; 

 een recent uittreksel uit het strafregister (model 1); 

 een verklaring op eer dat betrokkene zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat de geloofsbrieven van dhr. Jürgen Van Leuven 
goedgekeurd kunnen worden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Jürgen Van Leuven, 
geboren te Turnhout op 25 september 1979, wonend te 2310 Rijkevorsel, Oude Braak 42, worden 
goedgekeurd. Betrokkene wordt derhalve toegelaten tot het afleggen van de eed 
overeenkomstig artikel 6, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur, waardoor hij in functie zal treden 
als titelvoerend gemeenteraadslid. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2019/175 - Eedaflegging van dhr. Jürgen Van Leuven als gemeenteraadslid in 

openbare vergadering in handen van de voorzitter.   
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Jürgen Van Leuven 
werden in zitting van heden goedgekeurd. Betrokkene wordt derhalve toegelaten tot het 
afleggen van de eed, zoals bepaald in artikel 6, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het nieuwe 
raadslid legt volgende eed af in openbare zitting van de raad in handen van de voorzitter van de 
raad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. Derhalve is dhr. Jürgen 
Van Leuven geïnstalleerd als titelvoerend gemeenteraadslid. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Raadslid Van Leuven voegt zich bij de vergadering. 
  De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2019/174 - Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. Beate Hofkens als raadslid, waarvan de raad in zitting van heden 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat in zitting van heden de geloofsbrieven van dhr. Jürgen Van Leuven werden 
goedgekeurd; dat betrokkene de eed heeft afgelegd, overeenkomstig artikel 6, §3 van het 
Decreet Lokaal Bestuur, zodat betrokkene geïnstalleerd is als gemeenteraadslid; 
Overwegende dat het derhalve wenselijk is de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw 
vast te stellen; dat de opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden 
geïnstalleerd, overeenkomstig artikel 6, §7 van het Decreet Lokaal Bestuur in volgorde van hun 
eedaflegging een rang innemen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: 
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Volgnummer Voornaam en naam Anciënniteit Aantal stemmen 
verkiezingen 2018 

1 Dorien Cuylaerts 2007-heden 2 472 

2 Robert Van den Eijnden 2007-heden 507 

3 Eric Vermeiren 2001-2006; 2013-heden 388 

4 Renilde Willemse 2001-2006; 2013-heden 346 

5 Karl Geens 2007-heden 338 

6 Lieven Van Nyen 29/01/2007-heden 245 

7 Nathalie Cuylaerts 2013-heden 426 

8 Jaak Jacobs 2013-heden 387 

9 Stefan Maes 2013-heden 333 

10 Diede Van Dun 2013-heden 315 

11 Nathalie Stoffelen 2013-heden 292 

12 Wim De Visscher 02/01/2001-22/01/2001; 
02/01/2007-29/01/2007; 
02/01/2013-28/01/2013; 
begin 2019-heden 

258 

13 Bart Van De Mierop 26/11/2018-heden 320 

14 An Wouters begin 2019-heden 266 

15 Albert Vangenechten begin 2019-heden 236 

16 Zoë Wouters begin 2019-heden 230 

17 Lutgarda Backx begin 2019-heden 211 

18 Kevin Druyts begin 2019-heden 206 

19 Peter Janssens begin 2019-heden 175 

20 Aline Maes begin 2019-heden 171 

21 Jürgen Van Leuven 29/09/2014-2018 156 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2019/159 - Retributiereglement bibliotheek. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2010 houdende de vaststelling van het 
dienstreglement van de plaatselijke bibliotheek; 
Gelet op advies van de beheerraad van de bibliotheek d.d. 27 mei 2019; 
Gelet op het voorliggende aangepaste retributiereglement van de bibliotheek; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de schorsing van de zitting door de voorzitter op vraag van raadslid Van Dun;  
Gelet op de opheffing van de schorsing na een vijftal minuten, en de hervatting van de zitting in 
aanwezigheid van 21 raadsleden; 
Gelet op de mededeling van raadslid Willemse, die aangeeft dat de Gemeentebelangen-fractie 
dit jammer vindt doch dit punt mee zal goedkeuren, maar wel vraagt dat de nodige 
alternatieven worden voorzien voor de inwoners van Sint-Jozef; 
Overwegende dat raadslid Van Dun een amendement wenst in te dienen, met volgende 
motivering en ontwerpbeslissing: ‘Voor ProVeussel heeft een bibliotheek en de schoolbezoeken 
aan deze bieb twee pedagogisch-educatieve functies binnen het onderwijs.  
Eén: Het leesplezier aanwakkeren en lezen bij kinderen en jongeren aantrekkelijk maken.  
Twee: Kinderen en jongeren de weg naar de bieb leren kennen en zo de toegankelijkheid van 
deze publieke plaats te vergroten bij deze jonge groep. Indien de bieb enkel nog tijdens de 
schooluren open zal zijn, is deze toegankelijkheid er niet meer. Met het 
pedagogisch/didactische luik in ons achterhoofd stellen wij daarom het volgende ter stemming 
voor: Het gemeentebestuur schenkt de jeugdboeken uit de Aster Berkhofbibliotheek aan GVB 
Het Kompas en deze kinderen leren de weg richting de Leo Pleysierbibliotheek kennen.’; 
Gelet op de stemming over dit amendement, dat wordt verworpen met 19 neen-stemmen en 2 
ja-stemmen (stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
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Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop, Lut Backx; ja-stemmen: 
Diede Van Dun, Aline Maes); 
Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over het door het college voorgelegde voorstel, 
voorstel dat wordt aangenomen met 19 ja-stemmen bij 2 neen-stemmen; 

Besluit met 19 ja-stemmen bij 2 neen-stemmen: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het retributiereglement 
van de bibliotheek. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2019/165 - Personeel. Aanpassing personeelsformatie. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 april 2019 houdende de vaststelling van de gezamenlijke 
personeelsformatie voor de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat de personeelsformatie het aantal en de soorten betrekkingen in de organisatie 
opsomt; dat de personeelsformatie blijft gelden zolang het bevoegde orgaan deze niet opheft; 
dat de personeelsformatie een zinvol instrument is voor de verzekering en de opvolging van het 
personeelsbestand van het lokaal bestuur; 
Overwegende dat de personeelsbezetting een veranderlijk gegeven is; dat er voortdurend 
nieuwe verwikkelingen zijn in een lokaal bestuur, die niet steeds voorzien kunnen worden; dat 
de personeelsformatie derhalve een evolutief document is; 
Overwegende dat de recente integratie tussen de gemeente en het OCMW, zoals voorzien in het 
Decreet Lokaal Bestuur, ertoe leidt dat de personeelsbehoeften bij bepaalde diensten moeilijk 
in te schatten zijn; dat een en ander moet blijken uit ondervinding; 
Overwegende dat met de bevordering van de titularis van de functie van diensthoofd 
burgerzaken in de graad B1-B3 in voltijds contractueel dienstverband tot clusterhoofd mens en 
welzijn de functie van diensthoofd burgerzaken in de graad B1-B3 in voltijds contractueel 
dienstverband vacant werd; dat deze functie bij de vaststelling van de gezamenlijke 
personeelsformatie voor de gemeente en het OCMW werd geschrapt, daar het op dat moment 
nog niet duidelijk was of het nieuwe clusterhoofd mens en welzijn voldoende ruimte zou hebben 
om ook de taken van diensthoofd burgerzaken te blijven vervullen, mits enkele interne 
verschuivingen; dat inmiddels evenwel is gebleken dat dit niet mogelijk en zeker niet wenselijk 
is, gelet op de intentie om meer naar een managementstructuur en clustermodel te evolueren, 
waardoor van het clusterhoofd mens en welzijn wordt verwacht dat zij een alomvattende 
managementrol opneemt, waarbij de focus wordt gelegd op taken van een zgn. metaniveau en 
strategisch denkwerk; dat derhalve de functie van diensthoofd burgerzaken in de graad B1-B3 in 
voltijds contractueel dienstverband opnieuw wordt opgenomen in de personeelsformatie; dat 
het OCMW best de juridische werkgever is van de titularis van de betreffende functie, gezien de 
vereisten met betrekking tot het arbeidsvolume in het kader van de Sociale Maribel; 
Overwegende dat momenteel 4,6 voltijdse equivalenten voorzien zijn voor de functie van 
medewerker burgerzaken; dat in realiteit 5 voltijdse equivalenten de dienst burgerzaken 
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bemannen waarbij echter de arbeidsovereenkomst van 1 medewerker voor 1/5e wordt geschorst 
wegens loopbaanonderbreking eindeloopbaan en waarbij de arbeidsovereenkomst van een 
tweede medewerker voor 1/5e wordt geschorst wegens onbetaald verlof; dat de medewerker 
met 1/5e loopbaanonderbreking kortelings met pensioen gaat; dat de schorsing wegens 
onbetaald verlof opgeheven wordt en dat deze medewerker als diensthoofd burgerzaken 
aangesteld wordt vanaf oktober 2019 onder voorbehoud van goedkeuring van de 
personeelsformatie door de gemeenteraad; dat het derhalve aangewezen is om het gewenst 
aantal voltijds equivalenten aan te passen van 4,6 naar 4; 
Overwegende dat in de personeelsformatie de functie van communicatieambtenaar in de graad 
B1-B3 in voltijds contractueel dienstverband werd opgenomen; dat middels het Bestuursdecreet 
de titel van 'communicatieambtenaar' wordt vervangen door 'communicatieverantwoordelijke'; 
dat het wenselijk is deze benaming te hanteren en de personeelsformatie derhalve in die zin aan 
te passen; dat er inhoudelijk niets wijzigt aan deze functie; 
Overwegende dat voorts wordt voorgesteld om één bijkomende voltijdse equivalent te voorzien 
voor de functie van begeleid(st)er BKO in de graad E1-E3 in contractueel dienstverband; dat er 
de facto niets verandert; dat er immers quota zijn voor het aantal begeleid(st)ers, dewelke 
afhankelijk zijn van het aantal kinderen in de buitenschoolse kinderopvang; dat tot op heden de 
vereiste bezetting werd voorzien middels tewerkstelling van bepaalde duur om de evoluties ter 
zake af te wachten; dat een en ander evenwel structureel blijkt en aldus kan worden 
geconcludeerd dat een bestendiging aangewezen is; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 4 september 2019, afgesloten met de 
vertegenwoordigers van de vakorganisatie; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De personeelsformatie wordt aangepast zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel 
uitmaakt van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2019/162 - Erfgoed Noorderkempen. Verlenging projectvereniging. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017; 
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013; 
Gelet op het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018; 
Gelet op de oprichting door de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar van dd. 
3 december 2003 van een projectvereniging met de naam ‘Archeologische dienst Antwerpse 
Kempen’ (Pv AdAK); 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van de de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout 
en Vosselaar dd. november/december 2007 houdende de goedkeuring tot verlenging van de Pv 
AdAK met 6 jaar; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Pv ENK dd. 9 december 2008 houdende de 
omvorming van de Pv AdAK tot de Pv ENK en de goedkeuring van de nieuwe statuten; 
Gelet op artikel 4 van de statuten van de Pv ENK houdende de duur en wijze van de verlenging 
van de projectvereniging; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur dd. 23 augustus 2019 om de Projectvereniging te 
verlengen voor een periode van 6 jaar; 
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en 
ontsluiting van het onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de deelnemende 
gemeenten; dat de vereniging tevens instaat voor het opbouwen, delen en uitwisselen van 
kennis en expertise rond cultuur en erfgoed; dat de vereniging voor dit doel 3 deelwerkingen 
uitgebouwd, namelijk de deelwerking cultureel erfgoed, de deelwerking onroerend erfgoed en 
de deelwerking archief; 
Overwegende dat het mandaat van de projectvereniging afloopt op 31/12/2019; 
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Overwegende dat er voor de deelwerking cultureel erfgoed nog een lopend convenant is tot 
31/12/2020; 
Overwegende dat de deelwerking cultureel erfgoed bij de Vlaamse Gemeenschap een nieuw 
convenant dient aan te vragen voor de periode 2021-2026; dat de Vlaamse Gemeenschap een 
convenant o.a. op de lokale gedragenheid beoordeeld; dat een verlenging van de 
projectvereniging met 6 jaar deze gedragenheid aantoont; 
Overwegende dat er voor de deelwerking onroerend erfgoed nog een lopende 
samenwerkingsovereenkomst is tot 31/12/2020; 
Overwegende dat de deelwerking onroerend erfgoed een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
dient aan te gaan met de Vlaamse overheid voor de periode 2021-2026; dat een voorwaarde voor 
de erkenning van een IOED een intergemeentelijke samenwerking van de deelnemende 
gemeenten volgens het decreet lokaal bestuur is, zoals een projectvereniging; 
Overwegende dat er binnen het bovenlokaal cultuurdecreet projectsubsidies voor bovenlokale 
cultuurprojecten aangevraagd kunnen worden en dat deze het gemakkelijkst aan te vragen zijn 
binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
Overwegende dat aan toetreding tot de deelwerking bovenlokale cultuurwerking geen financiële 
gevolgen verbonden zijn; dat binnen de subsidieaanvragen wel rekening dienst gehouden met 
een autonome werking van deze deelwerking; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad beslist de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen te verlengen voor 
een periode van 6 jaar. 
Art.2.- De gemeenteraad beslist om de oprichting van een nieuwe deelwerking bovenlokale 
cultuurwerking binnen projectvereniging Erfgoed Noorderkempen goed te keuren. 
Art.3.- De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de deelwerking bovenlokale 
cultuurwerking. 
Art.4.- De gemeenteraad keurt de bij onderhavige beslissing gevoegde statuten van de Pv ENK 
goed. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2019/164 - PIDPA. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/10/2019 inzake 

verlenging Pidpa en statutenwijziging. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 
15 juni 2018; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op de oproepingsbrief van 15 juli 2019 waarmee Pidpa de agenda van de Algemene 
vergadering heeft meegedeeld met volgende inhoud: 

1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Verlenging Pidpa.  
3. Statutenwijziging - goedkeuring. 
4. Benoemingen. 
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Overwegende dat deze vergadering zal doorgaan op vrijdag 18 oktober 2019 te 11.00 uur in het 
administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 mei 2019 houdende de goedkeuring van het 
evaluatiedocument 2013-2018 en het beleidsplan 2019-2024 van Pidpa; 
Gelet op artikel 423 van het decreet lokaal bestuur, kan een opdrachthoudende vereniging na 
afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn 
die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar; 
Gelet op artikel 5 van de statuten van Pidpa dat bepaalt dat de duur van de vereniging verstrijkt 
op 9 november 2019; 
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Overwegende dat de laatste Algemene Vergadering voor het verstrijken van de duur dient te 
beslissen over de verlenging op basis van de daartoe genomen beslissingen van de deelnemers 
van de vereniging; dat onze gemeente aldus een beslissing dient te nemen aangaande de 
verlenging van Pidpa; 
Gelet op voorliggend verlengingsdossier op basis waarvan onze gemeente kan besluiten om de 
deelneming in de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen; 
Overwegende dat om tot deze verlenging te komen er moet voldaan zijn aan een drievoudige 
meerderheid, dewelke voor Pidpa wil zeggen dat: 
• 33 vennoten (gemeenten + water-link) om de verlenging moeten verzoeken; 
• 48 gemeentelijke vennoten om de verlenging moeten verzoeken; 
• er op de algemene vergadering tot de verlenging kan beslist worden met 75% van het aantal 
aanwezige stemmen. 
Gelet op de goedkeuring van het verlengingsdossier van Pidpa door de raad van bestuur in zitting 
van 12 juli 2019; 
Overwegende dat de samenwerking met Pidpa stopt op 31 december 2019 wanneer een 
deelnemer niet langer deelnemer van Pidpa wenst te blijven; 
Overwegende dat de gemeente die toegetreden is tot HidroRio van Pidpa jaarlijks een bedrag 
ontvangt ter aflossing van de achtergestelde lening die werd afgesloten ingevolge de toetreding 
tot Pidpa-HidroRio; dat de gemeente per legislatuur – in het kader van investeringsprojecten 
binnen de werking van HidroRio - financiële middelen kanputten uit het investeringsfonds dat in 
2015 werd opgericht; 
Overwegende dat tevens een beperkte statutenwijziging worden voorgelegd betreffende de 
nieuwe modaliteiten rond de samenstelling van het adviescomité voor het compartiment 
watervoorziening (het adviescomité A) en een verduidelijking van de bepalingen over de 
samenstelling van de adviescomités B en D; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van 
mevr. Zoë Wouters en dhr. Lieven Van Nyen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene Vergaderingen van PIDPA tot 
en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier van Pidpa 
houdende de argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. De in het 
verlengingsdossier en in de verslaggeving opgenomen motivering wordt bijgetreden. 
Art.2.- Te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
voor een periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024. 
Art.3.- Akkoord te gaan met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een 
periode tot 1 januari 2024 deelnemer te blijven aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor 
de activiteit watervoorziening en de rioleringsactiviteit HidroRio en de daarbij horende 
beheersoverdrachten te bevestigen. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde 
wijzigingen aan de statuten van Pidpa betreffende de samenstelling van de adviescomités. 
Art.5.- 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.6.- Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene 
Vergadering van 18 oktober 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de 
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
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Art.7.- 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., 
9. Betreft: GR/2019/141 - Openbare verlichting. Inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 

steunen'. Goedkeuring aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Iveka en 
kennisname bijhorend reglement.   

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel deel neemt voor de activiteit distributienetbeheer 
elektriciteit en/of gas aan de opdrachthoudende vereniging Iveka; 
Overwegende dat sinds eind 2004 de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de 
eigendom van de distributienetbeheerders behoren; dat de exploitatie van de openbare 
verlichting als openbaredienstverplichting deel uit maakt van de activiteit ‘Netbeheer 
elektriciteit’; dat de exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan 
verbonden, hierdoor kunnen worden opgenomen in het distributienettarief; 
Overwegende dat de activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze 
openbaredienstverplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een 
nevenactiviteit; dat dit een niet-gereguleerde activiteit is waarvoor een vergoeding aan 
kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers; 
Overwegende dat de deelnemers van Iveka in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) 
door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit 
de beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting hebben herbevestigd/beslist; dat 
statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare 
verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de 
nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is; 
Overwegende dat steden en gemeenten voor grote uitdagingen staan op het vlak van de 
openbare verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City mede door de 
snelle technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing; dat 
lokale besturen tal van mogelijkheden krijgen om gegevens te verzamelen waarmee ze hun 
beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur 
zelf, de overheid en ondernemingen; dat lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten 
geëngageerd hebben tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing; 
Overwegende dat Fluvius System Operator (hierna ‘Fluvius’) als werkmaatschappij voor de 
netbeheerders in dienst van de lokale besturen een actieve ondersteuning wil aanbieden bij de 
uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur 
(de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties); 
Overwegende dat de raad van bestuur van Iveka, in zitting van 7 mei 2019, het reglement 
‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale 
besturen’  goedgekeurd heeft; dat dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit 
gemeenteraadsbesluit; 
Overwegende dat het ingeschatte investeringsbedrag voor de periode 2019-2030 voor Rijkevorsel 
€ 1.376.165 bedraagt bij een beheersoverdracht aan Fluvius als onderdeel van 'licht als 
dienstverlening' of €1.834.886,00 zonder beheersoverdracht aan Fluvius; dat bijkomend ook het 
energieverbruik mee kan opgenomen worden als onderdeel van 'licht als dienstverlening'; 
Gelet op de bijgevoegde operationele overeenkomst in uitvoering van het 'reglement aanbod 
openbare verlichting en diensten door de distrubutienetbeheerders aan hun lokale besturen'; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De gemeenteraad neemt kennis van het reglement ‘Fluvius openbare verlichting en 
diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur van Iveka in zitting van 7 mei 2019. 
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Art. 2.- De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de operationele overeenkomst in uitvoering 
van het reglement 'Fluvius openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders 
aan hun lokale besturen'. 
Art. 3.- De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beheersoverdracht inzake de 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties, de daaraan verbonden automatische overdracht van de eigendom van de 
in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend 
de semi-openbare verlichtingsinstallaties. De gemeenteraad hecht bijgevolg tevens zijn 
goedkeuring aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente Rijkevorsel bij de 
opdrachthoudende vereniging Iveka voor de activiteit openbare verlichting 
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting, inclusief het 
energieverbruik van de openbare verlichting, en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken 
om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende 
algemene vergadering. 
Art. 4.- De inbreng die de gemeente Rijkevorsel heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van 
de statuten van Iveka wordt uitgebreid wat betreft: 

 de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 

 de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn 
weergegeven in het reglement. 

Art. 5.- De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen worden - op basis van een 
inventariswaarde 31 december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 132.789,00 euro in cash 
(zijnde 25% van de inbrengwaarde) en 398.366,00 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de 
inbrengwaarde) in gebracht bij de opdrachthoudende vereniging Iveka. De inbreng van de semi-
openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in overeenstemming 
brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.  De inbrengwaarde wordt 
bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en armaturen en is 
gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per 1 januari 2020 zal 
dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 2019, waarna 
deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van toetreding). 
Art. 6.- De distributienetbeheerder zal het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten 
dienovereenkomstig aan te passen. 
Art. 7.- De voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur worden aangeduid om als 
gevolmachtigde van de gemeente Rijkevorsel de authentieke akte te ondertekenen alsook de 
hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het 
overschrijven van de inbrengakte. 
Art. 8.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2019/167 - Bouwen van een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 3 

buitenschrijnwerk.   
Referentienummer: 2.073.543 
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; 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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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 in het kader van de opdracht “Bouwen van een dienstgebouw begraafplaats. 
Perceel 3 Buitenschrijnwerk.” een bestek met nr. 2019110 werd opgesteld door de ontwerper, 
Peeters Wim Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 63.534,55 excl. btw of 
€ 76.876,81 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in uitgavebudget 
2019/220007/BD3/0990; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019110 en de raming voor de 
opdracht “Bouwen van een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 3 Buitenschrijnwerk.”, 
opgesteld door de ontwerper, Peeters Wim Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310 
Rijkevorsel. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 63.534,55 excl. btw of € 76.876,81 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 uitgavebudget 2019/220007/BD3/0990. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2019/160 - Lokaal Woonbeleid. Reglement inzake beperkte duur 

conformiteitsattesten.   
Gelet op de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen, zoals gewijzigd, hierna het woningkwaliteitsbesluit; 
Gelet op het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor 
woningen en kamerwoningen van 29 juli 2013; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 16 september 2016 tot vaststelling van het model van 
conformiteitsattest voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders; 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd; 
Gelet op het subsidiedossier van Kempens Woonplatform Noord, zoals goedgekeurd door de 
bevoegde minister d.d. 24 juli 2018, waarbij ‘het beperken van de geldigheidsduur van 
conformiteitsattesten’ als aanvullende activiteit werd opgenomen voor de gemeente Rijkevorsel; 
Gelet op de besprekingen in het lokaal woonoverleg d.d.27 maart 2019; 
Overwegende dat de conformiteit van de woning of kamer vastgesteld kan worden door de 
bevoegde personen, zoals opgenomen in artikel 3 van het woningkwaliteitsbesluit; 
Overwegende dat het lokaal bestuur wenst in te zetten op het bevorderen van de 
woningkwaliteit met het oog op het realiseren van het recht op menswaardig wonen; 
Overwegende dat de burgemeester of de gewestelijk ambtenaar van het Agentschap Wonen-
Vlaanderen een conformiteitsattest kan afleveren indien o.m. uit het technisch verslag van een 
conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of een kamer minder dan 15 strafpunten scoort; 
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Overwegende dat het conformiteitsattest van rechtswege vervalt, o.m.  vanaf het ogenblik dat 
er een termijn van 10 jaar of een termijn die vastgesteld wordt door de gemeenteraad, met een 
maximum van 10 jaar, is verstreken na de afgifte van het conformiteitsattest; 
Overwegende dat een verhuurder die beschikt over een conformiteitsattest kan aantonen dat de 
woning of kamer op het moment van het conformiteitsonderzoek conform is aan de geldende 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten; 
Overwegende dat de algemene aanwezigheid van geen of onvoldoende dakisolatie bij een 
woning vanaf 1 januari 2020 bij een conformiteitsonderzoek 15 strafpunten genereert, waardoor 
ze ongeschikt verklaard kan worden; 
Overwegende dat de algemene aanwezigheid van enkel glas in minstens 1 woonlokaal of 
badkamer bij een woning of kamer vanaf 1 januari 2023 bij een conformiteitsonderzoek 15 
strafpunten genereert, waardoor ze ongeschikt verklaard kan worden; 
Overwegende dat de kwaliteit van woningen en kamers ten allen tijde kan verslechteren;  Dat 
kleinere gebreken van categorie II tot 3 strafpunten per gebrek leiden, en van categorie I tot 1 
strafpunt per gebrek; Dat in het bijzonder woningen en kamers die na een 
conformiteitsonderzoek al  12 of meer punten scoren, zelfs bij aanwezigheid van één (cat. II) of 
enkele (cat. I) gebreken die eerder kleinschalig van aard zijn, snel kunnen evolueren naar niet 
conforme woningen en kamers; 
Overwegende dat de kostprijs van een conformiteitsattest kan vastgelegd worden in een 
gemeentelijk retributiereglement of dat bij afwezigheid van een gemeentelijk 
retributiereglement het conformiteitsattest gratis wordt afgeleverd; 
Gelet op de bespreking ter zake; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1- De geldigheidsduur van het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd na de 
inwerkingtreding van dit reglement, wordt beperkt tot minder dan 10 jaar in volgende specifieke 
situaties: 

– Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat bij een woning 
algemeen geen of onvoldoende dakisolatie aanwezig is, dan wordt de geldigheidsduur 
beperkt tot 31 december 2019; 

– Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat bij een woning 
of kamer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel glas aanwezig is, 
dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 31 december 2022; 

– Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of 
kamer 12 of meer strafpunten scoort, dan wordt de geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar; 

Art. 2- Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan 
overeenkomstig artikels 287 en 288 van het decreet over het lokaal bestuur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2019/161 - Grondverwervingen Vonderstraat en Molenstraat. Notariële aktes 

voor verwerving 8 delen van percelen gelegen in de Vonderstraat en Molenstraat. 
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 intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot het uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Vonderstraat en Molenstraat; dat in functie van de aan te leggen 
infrastructuur, hiervoor plaatselijk gronden moeten verworven worden ter verbreding van de 
wegzate; 
Gelet op het rooilijn- en onteigeningsplan opgemaakt door GEO landmeters, Buizelstraat 22 te 
2320 Hoogstraten d.d. 14 april 2018; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 januari 2019, 
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen in de 
Vonderstraat en Molenstraat; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 2019, 
houdende de aanstelling van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, 
voor het opmaken van de schattingsverslagen en om de aktes te verlijden voor de nodige 
grondinnames in de Vonderstraat en Molenstraat voor de heraanleg van deze straat; 
Gelet op de kennisname van het schattingsverslag voor 8 percelen in de Vonderstraat en 
Molenstraat in het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 mei 2019; 
Gelet op de voorliggend bundel voor 8 grondinnames in de Vonderstraat, opgemaakt door de 
afdeling vastgoedtransacties - Antwerpen, Kievitplein 20, 2018 Antwerpen toegekomen op het 
bestuur d.d. 27 augustus 2019: 

 Ontwerpaktes, 

 Vekoopbeloftes, 

 Hypothecaire getuigschrift en indien vereist, akkoord handlichting bank; 
Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 29 augustus 2019 ; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de aankoop voor openbaar nut van 8 grondstroken 
langsheen de Vonderstraat en Molenstraat, overeenkomstig de rooi- en onteigeningsplannen 
opgemaakt door Geo Landmeters, Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten, d.d. 14 april 2018; 
Art. 2.- De terzake ingediende bundel met de voorliggende aktes opgemaakt door commissaris 
Anke Symens van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, voor 8 
delen van percelen gelegen in de Vonderstraat en Molenstraat voor de heraanleg van deze straat 
wordt goedgekeurd. 
Art. 3.- De akte zal worden verleden door mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling 
vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, die zal optreden als instrumenterend 
ambtenaar. 
Art. 4.- Mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 
2018 Antwerpen, wordt gemachtigd om deze 8 aktes en alle erop betrekking hebbende stukken 
te ondertekenen namens het gemeentebestuur Rijkevorsel. 
Art. 5.- Alle kosten verbonden aan deze overdracht, zijn ten laste van de gemeente Rijkevorsel. 
Art. 6.- Er wordt kennis genomen van het visum van de financieel directeur 29 augustus 2019, 
waarbij wordt vastgesteld dat er voldoende budgetten voorzien zijn om de aankoop te kunnen 
betalen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2019/179 - Toegevoegd punt. Adviesraden.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid Willemse. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 'De gemeenteraad moet een beleid voeren 
waarin de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of doelgroepen belangrijk is. De 
oprichting van verschillende adviesraden is facultatief geworden maar in het  kader van 
participatie blijven ze toch wel een belangrijke schakel. In Rijkevorsel staan we voor enorme 
uitdagingen. Denken we maar aan de invulling van Sonsheide na de aankoop van de Valk, de 
herhuisvesting van de Chiro, het anders-gebruiken of herbestemmen van de kerk van St. 
Jozef…. We gaan hier toch een groot draagvlak voor nodig hebben. We gaan hier toch de 
verschillende actoren hun zeg in laten doen…..Daarom lijkt het ons ook evident dat de jeugd-, 
sport en cultuurraden hierin gehoord worden en dat we deze structuren blijven behouden als 
één van de peilers voor burgerparticipatie.  
Het subsidiereglement voor de verenigingen is ook gekoppeld aan het aansluiten en/of 
participeren in een adviesraad. 
Gelet op volgend voorstel van beslissing: 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          13 

 
 

'Ter stemming : De adviesraden voor jeugd, sport en cultuur blijven bestaan en 
vormen belangrijke inspraakorganen.' 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het voorstel van de voorzitter om niet over het agendapunt te beslissen, verwijzend 
naar artikel 16, 2de lid, 1° van het huishoudelijk reglement; 
 Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Er wordt geen beslissing genomen over onderhavig agendapunt en voorgelegd voorstel van 
beslissing. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden vragen 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 
 


