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Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

1. Betreft: GR/2020/040 - Coronacrisis. Organisatie vergaderingen bestuursorganen. 
Bekrachtiging burgemeesterbesluit.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 3 april 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de bestuursorganen van het lokaal bestuur van 
Rijkevorsel; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 2 van vermeld Ministerieel Besluit zoveel mogelijk 
moet worden ingezet op telethuiswerk; dat indien dit niet kan worden toegepast, de nodige 
maatregelen moeten genomen worden om de naleving van de regels van social distancing te 
garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; 
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
Overwegende dat fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen afgeraden worden; dat er talloze 
mogelijkheden bestaan om digitaal of virtueel te vergaderen; dat deze mogelijkheden, die 
specifiek voorzien zijn tijdens de federale fase, thans de voorrang genieten; 
Overwegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134, §1 
en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de 
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen; 
Gelet op het besluit van de burgemeester van 6 april 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de bestuursorganen; 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet 
onverwijld op de hoogte moet worden gebracht van dit besluit met vermelding van de redenen 
waarom de burgemeester heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden; dat de 
gemeenteraad op de hoogte werd gebracht van vermeld besluit van de burgemeester op 7 april 
2020; dat het besluit tijdens de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad bekrachtigd moet 
worden volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op de bespreking; 
Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het besluit van de burgemeester van 6 april 2020 inzake de organisatie van de vergaderingen van 
de bestuursorganen te bekrachtigen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

2. Betreft: GR/2020/033 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Rekening 2019. Advies.   
Gelet op de rekening 2019 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus zoals opgemaakt en goedgekeurd 
door de Kerkraad in zitting van 16 maart 2020 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als 
volgt: 
                                                      ontvangsten                       13.047,02 EURO 
                                                      uitgaven                            24.238,45 EURO 
                                                      saldo                               -11.191,43 EURO 
                                                      overschot exploitatie 2018     7.797,20 EURO 
                                                      dotatie gemeente 2019       15.000,00 EURO 
                                                      overschot exploitatie 2019   11.605,77 EURO 
Overwegende dat er geen investeringen zijn gebeurd in 2019; 
Overwegende dat samen met de rekening 2019 de verantwoordingsstukken werden ingediend; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus en dit 
advies over te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

3. Betreft: GR/2020/034 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Rekening 2019. Advies.   
Gelet op de rekening 2019 van de Kerkfabriek Sint-Jozef zoals opgemaakt en goedgekeurd door 
de Kerkraad in zitting van 11 januari 2020 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als volgt: 
                                                      ontvangsten                       8.635,63 EURO 
                                                      uitgaven                           10.439,58 EURO 
                                                      saldo                                 -1.803,95 EURO 
                                                      overschot exploitatie 2018   25.965,31 EURO 
                                                      overschot exploitatie           24.161,36 EURO                     
Overwegende dat er in 2019 geen investeringen zijn gebeurd; 
Overwegende dat samen met de rekening 2019 de verantwoordingsstukken werden ingediend; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef en dit advies over 
te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

4. Betreft: GR/2020/039 - Onderwijs. Samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging De 
Schakel 2020-2026. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet basisonderwijs d.d. 25 februari 1997; 
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Gelet op de omzendbrief BaO/2005/11 d.d. 30 juni 2006 inzake de scholengemeenschappen in 
het basisonderwijs; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppen voor de 
scholengemeenschappen basisonderwijs d.d. 5 maart 2004; 
Overwegende dat de lokale besturen van Rijkevorsel, Merksplas, Turnhout, Vosselaar deel 
uitmaken van de scholengemeenschap de Schakel; 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschap afloopt per 1 
september 2020; dat het wenselijk is deze te verlengen; dat dit per periode van 6 schooljaren 
wordt verlengd; 
Gelet op bijgevoegde vernieuwde intergemeentelijke overeenkomst van de scholengemeenschap 
in de vorm van een interlokale vereniging; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst van interlokale vereniging de 
Schakel voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2026. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

5. Betreft: GR/2020/014 - Subsidiereglement inzake andersvaliden. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door art. 3 van het 
Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 
2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
van het Decreet Lokaal Bestuur bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een 
uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement toelagen andersvaliden; 
Overwegende dat er in art. 4 van het gemeenteraadsbesluit een passage tekst ontbrak m.b.t. tot 
de categorieën die in aanmerking komen om de premie te kunnen genieten; 
Overwegende dat het aangewezen is de goedkeuring van het volledige reglement te hernemen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend aan 
andersvaliden. Deze premie wordt beschouwd als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die de 
andersvalide persoon vereist. 
Art.2.- De premie kan jaarlijks worden toegekend op voorlegging van een attest van de 
betrokken overheidsdienst, waaruit de verminderde zelfredzaamheid blijkt. Voor personen 
tussen 0 en 21 jaar zal de premie worden uitbetaald aan de persoon die de opvoeding en/of 
verzorging van de andersvalide op zich neemt. 
Art.3.- Het tarief van de premie wordt als volgt vastgesteld : 
Personen tussen 0 en 21 jaar : 

 Verblijft overdag thuis                          : € 273,00 per jaar 

 Volgt dagschool of semi - internaat        : € 143,00 per jaar 
Personen tussen 21 en 65 jaar : 

 Verblijft overdag thuis                           : € 273,00 per jaar 

 Gaat naar dagcentrum of semi-internaat : € 143,00 per jaar 
Art.4.- Om van de premie te kunnen genieten moet er aan volgende voorwaarden te zijn voldaan 
: 

 Een attest dient te worden voorgelegd van de betrokken overheidsdienst waaruit blijkt 
dat betrokken persoon een verminderde zelfredzaamheid heeft.  
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o Personen tussen 0 en 21 jaar : vermindering van zelfredzaamheid vanaf 7 punten 
o Personen vanaf 21 jaar tot 65 jaar : vermindering van zelfredzaamheid vanaf 12 

punten. 

 Een aanvraagformulier moet worden ingevuld en afgeleverd jaarlijks bij financiële dienst 
van het gemeentebestuur. De formulieren worden ter beschikking gesteld op eenvoudige 
vraag. 

Volgende categorieën komen in aanmerking om de premie te kunnen genieten : 

 Slachtoffers van een arbeidsongeval 

 Slachtoffers van een beroepsziekte 

 Slachtoffers van een ongeval van gemeen recht (o.a. verkeersongevallen) 

 Invalide mijnwerkers 

 Uitkeringsgerechtigde gehandicapt persoon 

 Militaire invaliden van vredestijd 

 Personen met welbepaalde handicaps nl. 
o Blindheid : een medisch attest dat volledige blindheid, of een overblijvende 

gezichtsscherpte van ofwel 1/10e voor elk oog, ofwel ten hoogste 2/10e voor het 
ene oog en minder dan 1/20e voor het andere oog bevestigt, eventueel rekening 
houdend met door een prothese aangebrachte correctie. 

o Doofstomheid : een medisch attest dat de volledig doofstomheid bevestigt. 
o Gehoorgestoordheid : een medisch attest met een tonaal liminair audiogram 

waaruit een algehele gehoordaling blijkt van minstens 90dB voor elk oor of vanaf 
600Hertz. 

o Personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen : een medisch attest waaruit 
blijkt dat stomheid het gevolg is van een laryngectomie. 

 Personen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen  
o Een medisch attest dat uitdrukkelijk vermeldt dat ten gevolge van een zwaar en 

blijvend gebrek de betrokkene in de volstrekte en definitieve onmogelijkheid 
verkeert het verblijf te verlaten zonder hulp van een derde. 

 Invaliden in het bezit van een attest van een land dat lid is van de E.U.  
o Een attest moet zijn afgeleverd door een officiële instantie van de lidstaat van de 

EU die een vergoeding uitkeren op grond van een invaliditeit. Deze andersvaliden 
moeten kunnen worden ondergebracht in een van bovenvermelde categorieën en 
het attest moet conform zijn met het attest van de overeenkomstige categorie. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

6. Betreft: GR/2020/023 - Cultuur. KVLV (Ferm) Sint-Jozef. Aanvraag jubileumsubsidie 100 jarig 
bestaan. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op bijgevoegde aanvraag voor jubileumsubsidies van KVLV (Ferm) Sint-Jozef n.a.v. het 
100-jarig bestaan; 
Gelet op het positieve advies van de cultuurraad d.d. 4 maart 2020; 
Overwegende dat er een nominatieve subsidie voorzien is voor verenigingen die 25 jaar of een 
veelvoud daarvan bestaan; dat het bedrag voor een 100-jarig bestaan is vastgelegd op € 1 250; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van € 1 250 subsidie aan KVLV (Ferm) Sint-
Jozef ter gelegenheid van hun 100-jarig jubileum. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 
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7. Betreft: GR/2020/026 - Vrijwilligerscomité consultatiebureau voor het jonge kind. Aanvraag 
jubileumsubsidie 50-jarig bestaan. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal beleid; 
Gelet op voorliggende vraag vanwege Vrijwilligerscomité consultatiebureau voor het jonge kind 
met betrekking tot het bekomen van een jubileumsubsidie voor hun 50-jarig bestaan; 
Overwegende dat er een nominatieve subsidie voorzien is voor verenigingen die 25 jaar of een 
veelvoud daarvan bestaan; dat het bedrag voor 50-jarig bestaan is vastgelegd op € 250; 
Gelet op voorliggende documenten als bewijs van het 50-jarig bestaan; 
Overwegende dat er een receptie zal worden georganiseerd om hun vrijwilligers te danken; 
Gelet op de vraag van voorzitter Vrijwilligerscomité voor het jonge kind om de kosten van de 
receptie door het Lokaal bestuur te laten dragen; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 2 maart 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Gaat akkoord met een jubileumsubsidie van € 250 voor het 50-jarig bestaan 
Vrijwilligerscomité consultatiebureau voor het jonge kind. 
Art. 2.- Opdracht wordt gegeven aan de financiële dienst voor uitbetaling van de 
jubileumsubsidie van € 250 aan Vrijwilligerscomité consultatiebureau voor het jonge kind. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

8. Betreft: GR/2020/025 - Personeelsformatie. Wijziging. 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 er nood is aan ondersteuning voor de communicatieverantwoordelijke en de 
consulent integrale veiligheid en noodplanning; dat derhalve wordt voorgesteld de voorziene 
halftijdse contractuele functie van medewerker communicatie in de graad C1-C3 uit te breiden 
met een halftijds equivalent voor het luik integrale veiligheid met juridische werkgever 
gemeentebestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om één voltijds contractueel equivalent van medewerker 
burgerzaken in de graad C1-C3 te schrappen uit de personeelsformatie en één voltijds 
contractueel equivalent in de functie van medewerker cluster mens en welzijn in de graad C1-C3 
toe te voegen aan de personeelsformatie met gemeentebestuur Rijkevorsel als juridische 
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werkgever; dat de medewerker cluster mens en welzijn voornamelijk ondersteuning zal bieden 
aan de diensten sociale dienst, burgerzaken en lokale economie; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 4 maart 2020, afgesloten met de vertegenwoordigers van 
de vakorganisatie; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De personeelsformatie aan te passen zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel 
uitmaakt van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

9. Betreft: GR/2020/027 - Levering van elektrische voertuigen - type compacte bestelwagen - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020130   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van elektrische voertuigen - type 
compacte bestelwagen” een bestek met nr. 2020130 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 102.000,00 excl. btw of 
€ 123.420,00 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; 
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 € 139.000,00 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 er voldoende budget beschikbaar is in de meerjarenplanning; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020130 en de raming voor de 
opdracht “Levering van elektrische voertuigen - type compacte bestelwagen”, 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 
€ 102.000,00 excl. btw of € 123.420,00 incl. 21% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

10. Betreft: GR/2020/031 - Aanleg betonverharding kerkhof centrum fase 2. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.   

Referentienummer: 2.073.543 
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanleg betonverharding kerkhof centrum - fase 
2” een bestek met nr. 2020132 werd opgesteld door Gemeente Rijkevorsel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 58.939,65 excl. btw of 
€ 71.316,98 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; 
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 € 139.000,00 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 MJP000862; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020132 en de raming voor de 
opdracht “Aanleg betonverharding kerkhof centrum - fase 2”, opgesteld door Gemeente 
Rijkevorsel. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 58.939,65 excl. btw of € 71.316,98 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 MJP000862. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

11. Betreft: GR/2020/032 - Kapel klooster Sint-Jozef. Onderhandse verkoopakte kapel te 
Kerkdreef 63. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 januari 2020, houdende de goedkeuring dat 
de kapel, gelegen Kerkdreef 63, onderhands verkocht kan worden zonder mededinging om 
redenen van algemeen belang met als motief dat alle nieuwe eigenaren van de kapel met 
uitzondering van dhr. Stoffels als eigenaar van het klooster en de toegangsdeur voor de kapel, 
met dezelfde problemen zullen geconfronteerd worden die de gemeente momenteel heeft, 
namelijk toegang tot de lokalen, te meer het volledige gebouw geklasseerd werd als een 
beschermd monument en aanpassingen niet kunnen; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 293, waarbij gesteld dat 
onroerende goederen van de gemeente en van de autonome gemeentebedrijven altijd 
vervreemd worden volgens de principes van mededinging en transparantie, behalve als er een 
motivering wordt gegeven voor een afwijking daarvan; 
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Gelet op de omzendbrief KB/AB 2019/3, d.d. 3 mei 2019 van de Vlaamse regering aangaande de 
transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van 
de erkende erediensten; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 9 september 2019, 
houdende de aanstelling van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid voor het 
opmaken van een schattingsverslag en de akte te verlijden bij een mogelijke verkoop van de 
kapel, gelegen Kerkdreef 63 te Sint Jozef Rijkevorsel; 
Gelet op de kennisname van het schattingsverslag van het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 23 september 2019 en de beslissing om IOK aan te stellen als onderhandelaar 
voor het aftoetsen van een mogelijke verkoop; 
Overwegende dat het klooster eigendom is van dhr. Stoffels, Kleine Gammel 61 te 2310 
Rijkevorsel en dat de kapel eigendom is van de gemeente; 
Overwegende dat de kapel en het klooster gelegen Kerkdreef 63 beschermde monumenten zijn 
en dat er slechts één toegangsdeur is via het klooster en momenteel de gemeente als gevolg 
geen toegang heeft tot zijn eigendom; 
Overwegende dat er onderzocht werd of er een andere toegangsdeur kon voorzien worden, maar 
dat dit niet mogelijk is daar het gebouw beschermd is; 
Overwegende dat enkel de eigenaar van het klooster belang kan hebben bij een aankoop van de 
kapel, daar alle andere nieuwe eigenaren met dezelfde problemen, namelijk geen toegang 
hebben tot de eigendom, worden geconfronteerd; 
Overwegende dat onroerend erfgoed adviseerde om de kapel te verkopen aan de eigenaar van 
het klooster, zodat dezelfde persoon eigenaar wordt van het beschermd monument als geheel; 
Gelet op het schriftelijk advies van de juridische dienst van IOK waarbij meegegeven dat het 
moeilijk of niet afdwingbaar is om de voordeur van de buur te mogen gebruiken als toegangsdeur 
voor de lokalen van de kapel, eigendom van de gemeente; 
Overwegende dat de twee lokalen van de kapel niet voldoende groot zijn om een aparte woonst 
te creëren en dat er geen mogelijkheid is om een wagen te parkeren op het perceel van de 
kapel; 
Gelet op het voorstel om de woning onderhands te verkopen; 
Gelet op het voorliggende ontwerpakte opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de kapel met voortuin gelegen Kerkdreef 63 
te 2310 Rijkevorsel , overeenkomstig het opmetingsplan opgemaakt door Geo Landmeters, 
Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten, d.d. 23 januari 2020. 
Art. 2.- De voorliggende akte opgemaakt door commissaris Anke Symens van de afdeling 
vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, voor de verkoop van de kapel met 
voortuin gelegen Kerkdreef 61 en 63 te 2310 Rijkevorsel, kadastraal bekend onder sectie D, 
nummer 98 H 7 P0000 met een oppervlakte van 45 m² en deel van perceel  98 N 12 P0001, met 
een oppervlakte van 18 m² (totaal 63 m²) eigendom van de gemeente 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 akte 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 koper. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

12. Betreft: GR/2020/030 - Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Kempen. Goedkeuring.   
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de Vlaamse Regering op 19 november 2010 het besluit houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid uitvaardigde, kortweg het Energiebesluit; 
Overwegende dat bij gemeenteraadsbeslissingen in 2010 IOK werd voorgedragen door 25 
gemeenten als lokale entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, met als 
doelstelling energieleningen te verstrekken en te beheren; dat IOK vandaag nog steeds 
energieleningen voor 25 gemeenten verstrekt en beheert; (Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, 
Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, 
Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Ravels, Retie, 
Rijkevorsel, Vorselaar en Westerlo) 
Overwegende dat op 1 januari 2015 de bevoegdheid voor het Fonds ter Reductie van de Globale 
Energiekost van de Federale naar de Vlaamse overheid werd overgedragen; 
Overwegende dat tussen het Vlaamse gewest en IOK een samenwerkingsovereenkomst inzake de 
toekenning van de energielening en erkenning als Energiehuis voor de regio Kempen afgesloten 
werd op 1 oktober 2017; 
Overwegende dat bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 het Energiebesluit 
gewijzigd werd, wat betreft de energiehuizen; dat in art. 7.9.2/1. §1 andere taken van de 
energiehuizen werden toegevoegd waardoor de energiehuizen naast het verstrekken en beheren 
van energieleningen, in elke stad of gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht moet 
voorzien in de volgende dienstverlening en activiteiten: 

1. inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan 
te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen; 

2. gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:  
a)     relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 
energiebeleidsmaatregelen; 
b)    energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector; 
c)     energetische renovatie; 

3. particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  
a)     de aanvragen van de premies en leningen, vermeld in punt 2°; 
b)    het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij de 
wijziging van energieleverancier; 
c)     het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken; 
d)    de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging 
daarbij, inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het energiehuis uitgevoerde 
energiescans die gericht is op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende 
investeringen; 
e)     de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na 
een energiescan en het energieprestatiecertificaat; 

4. uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de respectievelijke 
gemeente aangeduide uitvoerders van de energiescans, en, in voorkomend geval, correct 
doorverwijzen;  

Overwegende dat in art. 7.9.2/1. §2 van hetzelfde besluit wordt aangegeven dat het energiehuis 
beroep kan doen op en samenwerkingsverbanden kan aangaan met partners om de 
dienstverlening te kunnen garanderen; 
Overwegende dat op 1 mei 2019 tussen het Vlaamse gewest en IOK een addendum aan de 
bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten, na goedkeuring door de raad van 
bestuur van 26/04/2019; dat het addendum een groeipad voorziet in functie van een geleidelijke 
versterking van het lokaal woon-energieloket in samenwerking met de verschillende partners 
(gemeenten, IOK, Kamp C, Fluvius, energiescanbedrijven); 
Overwegende dat om die samenwerking te verankeren het Energiehuis Kempen 
samenwerkingsovereenkomsten wil afsluiten met de gemeenten uit het werkingsgebied van het 
Energiehuis Kempen; dat deze samenwerkingsovereenkomst is toegevoegd als bijlage 1; dat na 
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ondertekening door de gemeenteraad deze aan IOK dient bezorgd te worden ter ondertekening 
door de raad van bestuur van IOK; 
Overwegende dat in onderling overleg met de betrokken lokale diensten ook een afsprakennota 
op maat van de lokale werking werd uitgewerkt; dat de afsprakennota een taakverdeling per 
onderwerp bevat, inclusief een eventuele doorverwijzing naar andere instanties; dat de nota 
periodiek geëvalueerd en bijgestuurd kan worden en als bijlage toegevoegd zal worden aan de 
samenwerkingsovereenkomst; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel: De gemeenteraad besluit de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis 
Kempen te ondertekenen en deze aan IOK te bezorgen ter ondertekening door de raad van 
bestuur van IOK. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

13. Betreft: GR/2020/028 - Politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en 
gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid. Aanpassing 
UGP wegens de toevoeging van reglementen inzake lachgas en reclamedrukwerk, en de 
wijziging van de de reglementen inzake motorclubs, terrassen en schuttingen op de 
openbare weg, aanplakkingen-publiciteit, organisatie van ambulante activiteiten op de 
openbare markten en het bijzonder politiereglement tot organisatie van “halfvastenstoet”. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de politieverordening van 18 juni 2018 inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid 
en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid; 
Overwegende dat het bestaande reglement een uitbreiding vereist met onderstaande topics: 
1. onder de rubriek "Aanplakking - publiciteit: 
- artikel 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6 
2. onder de rubriek 'Diverse vormen van overlast' 
- 1.7.16 Lachgas 
Overwegende dat onderstaande topics van het bestaande reglement een aanpassing vereisen: 
1. onder de rubriek 'Vergunningsplichtige inrichtingen': 
- Deel 2 Motorclubs 
2. onder de rubriek 'Terrassen en schuttingen' 
- artikel 2.8.8 Periode 
3. onder de rubriek 'Ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein' 
- artikel 5.1.11 Inname standplaatsen 
4. onder de rubriek 'Bijzonder politiereglement tot organisatie van “halfvastenstoet”' 
- artikel 10 verbod binnen de festivalperimeter 
- artikel 12 permanente gelegenheden - lokale horeca 
Gelet op het positief advies van de jeugdraad d.d. 10 februari 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1: De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aangepaste politieverordening inzake 
overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en 
veiligheid:  
1. onder de rubriek "Aanplakking - publiciteit: 
    - artikel 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6 
2. onder de rubriek 'Diverse vormen van overlast' 
    - 1.7.16 Lachgas 
3. onder de rubriek 'Vergunningsplichtige inrichtingen': 
    - Deel 2 Motorclubs 
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4. onder de rubriek 'Terrassen en schuttingen' 
    - artikel 2.8.8 Periode 
5. onder de rubriek 'Ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein' 
    - artikel 5.1.11 Inname standplaatsen 
6. onder de rubriek 'Bijzonder politiereglement tot organisatie van “halfvastenstoet”' 
    - artikel 10 verbod binnen de festivalperimeter 
    - artikel 12 permanente gelegenheden - lokale horeca 
Art. 2: Een afschrift van de aangebrachte wijzigingen in de politieverordening zal aan volgende 
partijen ter kennisgeving overgemaakt worden: 
     - politiezone Noorderkempen 
     - sanctionerend ambtenaar Turnhout 
     - officiële overheden en instanties 
Art. 3: Communicatie naar de inwoners te doen via de geijkte kanalen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

14. Betreft: GR/2020/038 - Overeenkomst vestiging privaat recht van ondergrondse doorgang. 
Warmteleiding Berkenrijs. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de VCRO; 
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 
Overwegende dat op 9 maart 2020 een vergunning werd afgeleverd aan Oprins Plant met 
nummer OMV-2019-208, voor de aanleg van een warmteleidingnet; 
Overwegende dat deze warmteleiding een verbinding vormt tussen twee bedrijven langs de Sint 
Lenaartsesteenweg; 
Overwegende dat de exacte ligging gezien kan worden op het plan toegevoegd als bijlage, 
hetgeen ook integraal deel uitmaakt van de overeenkomst (zie infra); 
Overwegende dat deze warmteleiding een private ondergrondse inname betreft van het 
openbaar domein, waardoor hiervoor een overeenkomst met de gemeente afgesloten dient te 
worden; 
Overwegende dat in de overeenkomst alle bepalingen omtrent deze ondergrondse inname 
werden vastgelegd, zoals onder meer de rechten en plichten van de partijen en de kostprijs voor 
deze inname; 
Overwegende dat de gemeenteraad het bevoegde orgaan is om voor de gemeente akkoord te 
gaan met deze overeenkomst, en deze dient te ondertekenen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Akkoord te gaan met de overeenkomst tot vestiging van een privaat recht van ondergrondse 
doorgang tussen de gemeente Rijkevorsel en Oprins Plant NV met bijhorend inplantingsplan. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

15. Betreft: GR/2020/045 - Toegevoegd punt. Eenmalige opschorting van inning op belasting 
voor bedrijven en ondernemingen.   

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door raadslid Backx. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: ‘Door de Coronacrisis zitten we met z’n allen 
sinds 18 maart in lockdown. Dit is voor iedereen een zeer moeilijke periode, vooral ook voor de 
ondernemingen en bedrijven. 
Een heleboel bedrijven werden verplicht tot sluiting en hebben gedurende de hele periode geen 
inkomsten meer. 
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De bedrijven die toch nog kunnen blijven verder werken in vaak zeer moeilijke omstandigheden, 
zien hun omzet zienderogen dalen. 
Omdat het momenteel een moeilijke tijd is voor onze ondernemers en om hen een klein 
steuntje in de rug te geven vragen wij om enkele belastingen eenmalig niet te innen. 
Ter stemming: 
Eenmalige opschorting van volgende belastingen : 
- Belasting op drijfkracht 
- Belasting op inrichtingen waar alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse worden 
aangeboden 
- Belasting op brandstofverdelingsapparaten’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwerk wordt verworpen met 13 neen-stemmen, 3 
onthoudingen en 5 ja-stemmen: (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven; onthoudingen: 
Diede Van Dun, Aline Maes, Peter Janssens; ja-stemmen: Eric Vermeiren, Jack Jacobs, Bart Van 
De Mierop, Danny Eelen, Lut Backx); 
                          Besluit met 13 neen-stemmen bij 3 onthoudingen en 5 ja-stemmen: 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel ‘Eenmalige opschorting van volgende belastingen : 
- Belasting op drijfkracht 
- Belasting op inrichtingen waar alcoholische dranken voor verbruik ter plaatse worden 
aangeboden 
- Belasting op brandstofverdelingsapparaten’. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in niet-openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


