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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, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye (bekleedt het mandaat van gemeenteraadslid, en is aanwezig, vanaf 

agendapunt 5), Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

1. Betreft: GR/2020/057 - Coronacrisis. Organisatie vergaderingen bestuursorganen. 
Bekrachtiging burgemeesterbesluit.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 23 maart 2020 en latere wijzigingen 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; 
Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 6 april 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis; 
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; 
Overwegende dat het aangewezen lijkt om de vergaderingen van zowel de gemeenteraad als van 
de raad voor maatschappelijk welzijn via videoconferentie te organiseren; 
Overwegende dat in afwijking van de decretale bepalingen en de bepalingen in het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de 
principiële openbaarheid van de vergaderingen, in artikel 2, §2 van het besluit van de 
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burgemeester d.d. 6 april 2020 inzake de organisatie van de vergaderingen van de 
bestuursorganen conform artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet bij politieverordening een 
algehele sluiting van de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
wordt opgelegd; dat vergaderingen via videoconferentie mogelijk zijn tijdens de coronacrisis, 
doch dat de democratische principes, zoals bijvoorbeeld de openbaarheid van de vergaderingen 
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, maximaal worden 
gerespecteerd; dat een en ander tot op heden niet kon worden georganiseerd, maar dat vanaf 
de raadszittingen van 25 mei 2020 een livestream kan worden voorzien voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zodat de openbaarheid opnieuw 
kan worden gegarandeerd; 
Overwegende dat deze algehele sluiting van de raadszitting werd opgelegd bij politieverordening 
in artikel 2, §2 van het besluit van de burgemeester d.d. 6 april 2020 inzake de organisatie van 
de vergaderingen van de bestuursorganen door de burgemeester op basis van artikel 134, §1 van 
de Nieuwe Gemeentewet; dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe 
Gemeentewet hiervan onverwijld kennis moet geven aan de gemeenteraad, aan dewelke deze 
verordening ter bekrachtiging moeten worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende zitting; dat 
dezelfde modaliteiten worden vervuld nu een aanpassing wenselijk is; 
Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur aanraadt om voor de geheime stemming 
gebruik te maken van een online enquêtedienst, waarbij de raadsleden hun stem uitbrengen 
onder een dummy-naam, waarna de algemeen directeur via de videoconferentie kan navragen of 
alle raadsleden hun stem hebben uitgebracht; 
Overwegende dat het aangewezen lijkt om de vergaderingen van zowel het college van 
burgemeester en schepenen als van het vast bureau via videoconferentie te organiseren; 
Overwegende dat het – gezien de gevoelige informatie en het daaruit volgend belang van 
informatieveiligheid – aangewezen is om voor de zittingen van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst de fysieke vergaderingen te behouden, mits inachtneming van de regels inzake 
sociale distancing en de handhygiëne; 
Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 12 mei 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het besluit van de burgemeester van 12 mei 2020 inzake de organisatie van de vergaderingen 
van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis te bekrachtigen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

2. Betreft: GR/2020/048 - Ontslag gemeenteraadslid mevr. Wouters An. 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. An Wouters schriftelijk haar ontslag heeft ingediend als 
gemeenteraadslid met ingang van 14 mei 2020; 
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; 
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Gehoord voorzitter De Visscher die, namens de gemeenteraad, mevr. An Wouters wenst te 
danken voor haar inzet als raadslid in de voorbije periode; 
Neemt akte van het schriftelijk ontslag d.d. 29 april 2020 van mevr. An Wouters als 
gemeenteraadslid met ingang van 14 mei 2020; 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

3. Betreft: GR/2020/049 - Geloofsbrieven dhr. Kristof Van Hoye. 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. An Wouters 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 
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. Kristof Van Hoye navolgende documenten werden ingediend: 

 een recent uittreksel uit het bevolkingsregister; 

 een recent uittreksel uit het strafregister; 

 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. Kristof Van Hoye 
goedgekeurd kunnen worden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Kristof Van Hoye, 
geboren te Eeklo op 11 mei 1969, wonend te 2310 Rijkevorsel, Bavelstraat 91, 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, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

4. Betreft: GR/2020/058 - Eedaflegging van dhr. Kristof Van Hoye als gemeenteraadslid in 
openbare zitting in handen van de voorzitter.   

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Kristof Van Hoye 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. Kristof Van 
Hoye geïnstalleerd als titelvoerend gemeenteraadslid. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

Raadslid Van Hoye voegt zich bij de zitting. 
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De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

5. Betreft: GR/2020/050 - 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. An Wouters als raadslid, waarvan de raad in zitting van heden 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat in zitting van heden de geloofsbrieven van dhr. Kristof Van Hoye 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: 

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 Karl Geens 2007-heden 338 

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

6 Nathalie Cuylaerts 2013-heden 426 

7 Jaak Jacobs 2013-heden 387 

8 Stefan Maes 2013-heden 333 

9 Diede Van Dun 2013-heden 315 

10 Nathalie Stoffelen 2013-heden 292 

11 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 

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

13 Albert Vangenechten begin 2019-heden 236 

14 Zoë Wouters begin 2019-heden 230 

15 Lutgarda Backx begin 2019-heden 211 

16 Kevin Druyts begin 2019-heden 206 

17 Peter Janssens begin 2019-heden 175 

18 Aline Maes begin 2019-heden 171 

19 Jürgen Van Leuven 29/09/2014-2018; 
30/9/2019 - heden 

156 

20 Danny Eelen 25/11/2013-2018 + start 
27/01/2020 

305 

21 Kristof Van Hoye begin 25/5/2020 174 
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De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

6. Betreft: GR/2020/041 - IKA. Algemene vergadering d.d. 15/6/2020. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de deelneming van de gemeente aan de dienstverlenende vereniging IKA, 
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse; 
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven van 15 april 2020 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die 
op 15 juni plaatsheeft in in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee; 
Overwegende dat op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad 
per brief van 13 april 2020 overgemaakt werd; 
Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aandui-
ding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de 
gemeenten in de dienstverlenende vereniging; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het van 
het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt werd, ook 
gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers 
niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur; 
Overwegende dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden; 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2020 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2019 
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 

o Mandaat van de commissaris 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur aan 
de algemene vergadering; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van de balans, resultatenrekening en 
winstverdeling; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1. -Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te 
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 
vergadering van IKA van 15 juni 2020; 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 
2. Jaarrekening 2019 
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3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 

o Mandaat van de commissaris 
Art.2.- in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten.  Dit geeft het standpunt 
van het lokaal bestuur weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als 
een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden 
bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
Art.3.- in geval van fysieke algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering 
tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 15 juni 2020 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af 
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld 
artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
Art.4.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IKA lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019; 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vere-
niging IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
lieven.ex@fluvius.be 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

7. Betreft: GR/2020/042 - TMVS dv. Algemene jaarvergadering 16/6/2020. Goedkeuring agenda 
en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel aangesloten is bij TMVS dv sinds 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017; 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 16 juni 2020 om 
14.30u in Flanders Expo te Gent, waarin de agenda werd meegedeeld als volgt: 
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 
overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. 
        a) Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019 
        b) Goedkeuring van de voorgesteld winstverdeling over boekjaar 2019 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 
8. Varia en mededelingen 
Gelet op de nazending d.d. 13 mei 2020 waarbij de raad van bestuur beslist, n.a.v. de 
coronamaatregelen van de overheid inzake social distancing en samenscholingen, om de de 
stemming over de agendapunten schriftelijk te laten invullen door de deelnemers, uiterlijk 11 
juni e.k.; 
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Gelet op bijgevoegd stemformulier voor de gemeentelijke vertegenwoodigers; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Stefan Maes en Wim De 
Visscher werden aangeduid als vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers 
en de overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. 
        a) Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 
2019 
        b) Goedkeuring van de voorgesteld winstverdeling over boekjaar 2019 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 
8. Varia en mededelingen 

Art.2.- De mandaten van dhr. Stefan Maes als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing van 25 
februari 2019. 
Art.4.- De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 
vergadering van TMVS dv vastgesteld, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op 
het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan TMVS dv, inclusief het ingevulde 
stemformulier, uiterlijk 11 juni 2020. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

8. Betreft: GR/2020/043 - IVEKA (Fluvius). Algemene Vergadering d.d. 16/6/2020. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de 
opdrachthoudende vereniging Iveka; 
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven van 13 maart 2020 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka 
die op 16 juni 2020 plaatsheeft in “in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee”; 
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken per brief van 27 maart 2020 
overgemaakt werd; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering; 
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Overwegende dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het 
op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden; 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de 
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de 
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op 
onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende 
agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een 
schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 16 juni 2020: 

1. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest 
(artikel 6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-
comités en de commissaris van Iveka met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Benoeming van een commissaris. 
8. Statutaire mededelingen. 

Art.2.-in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten.  Dit geeft het standpunt 
van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als 
een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst 
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden 
bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
Art.3.-in geval van een fysieke algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van het lokaal bestuur die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering 
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iveka op 16 juni 2020 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
Art.4.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher voor de Algemene Vergaderingen van IVEKA, lopende 
t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 
2019. 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere-
niging Iveka, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

9. Betreft: GR/2020/047 - PIDPA. Algemene Vergadering d.d. 19/6/2020. Goedkeuring agenda 
en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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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 Pidpa de agenda van de Algemene vergadering van 19 juni 2020 
heeft meegedeeld met volgende inhoud: 

1.       Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2.       Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019. 

3.       Verslag van de commissaris over het jaar 2019. 
4.       Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2019. 

5.       Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6.       Toetredingen/uitbreidingen van opdracht 

7.       Benoemingen 
8.       Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering. 

Overwegende dat deze vergadering zal doorgaan op vrijdag 19 juni 2020 te 11.00 uur vanop 
afstand; 
Gelet op voorgelegde die de verslaggeving omtrent de werking van Pidpa over het voorbije jaar 
2019 omvatten alsook info inzake toetredingen en/of uitbreidingen van de opdracht van Pidpa 
bij verschillende gemeenten en benoemingen; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald 
voor elke algemene vergadering; 
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 met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2019, de jaarrekening over het 
boekjaar 2019 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
Art.2.- Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 
2019, wordt goedgekeurd. 
Art.3.- Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht. 
Art.4.- Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen. 
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. 25 februari 2019; 
Art.6.- Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene 
Vergadering van 19 juni 2020 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de 
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering van Pidpa die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
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, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

10. Betreft: GR/2020/051 - PONTES. Algemene vergadering d.d. 10/06/2020. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij intergemeentelijke vereniging PONTES 
(voorheen Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer) in de Provincie Antwerpen; 
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Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering en buitengewone vergadering van PONTES 
die zal plaatsvinden op 10 juni 2020 om 19 uur in het crematorium van Antwerpen-Wilrijk, Jules 
Moretuslei 2, onder voorbehoud van de eventuele verdere ontwikkelingen rond het coronavirus 
en de mogelijke effecten daarvan voor deze algemene vergadering; 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 
Gelet op de te behandelen agendapunten zijnde: 

1. Algemene vergadering: verslag 18 december 2019 - goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2019 - 
goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2019 - 
aktename 
4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2019 - goedkeuring 
5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - 
goedkeuring 
6. Varia en rondvraag 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van 
dhr. Stefan Maes en dhr. Peter Janssens als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van PONTES 
tot en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen.: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering van PONTES van 10 juni 2020. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van PONTES, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.3.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van PONTES wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken 
vertegenwoordigers en de cvba PONTES, J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

11. Betreft: GR/2020/054 - CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 25/6/2020. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 
Gelet op de statuten van Cipal; 
Gelet op de oproeping tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 die zal 
plaatsvinden vanop afstand met de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          11 

 
 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 
afgesloten op 31 december 2019 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 
afgesloten op 31 december 2019 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 

7. Vervanging bestuurder 
8. Wijziging maatschappelijke zetel 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de Algemene 
vergadering d.d. 25 juni 2020; 
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.3.- De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene 
Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien 
deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene 
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van 
de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde 
agenda. 
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

12. Betreft: GR/2020/056 - IOK. Algemene vergadering d.d. 30/06/2020. Agenda en vaststelling 
mandaat. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op de uitnodiging van IOK d.d. 11 mei 2020 inzake de Algemene Vergadering die zal 
plaatsvinden op 30 juni 2020 om 18.30u in de kantoorgebouwen van IOK te Geel; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 30 juni 2020 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019 
3. Resultaatsbestemming 2019 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 

2019 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2019 
6. Varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 
d.d. 11 mei 2020 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van  
30 juni 2020; 
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Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2019; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2019, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 
december 20198, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming 
van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2019. 
Art.4.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.6.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

13. Betreft: GR/2020/055 - IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering d.d. 30/06/2020. Agenda en 
vaststelling mandaat. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer; 
Gelet op de uitnodiging van IOK Afvalbeheer d.d. 11 mei 2020 inzake de Algemene Vergadering 
die zal plaatsvinden op 30 juni 2020 om 19.15u in de kantoorgebouwen van IOK te Geel; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 30 juni 2020 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019 
3. Resultaatsbestemming 2019 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 

2019 
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2019 
6. Varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 
d.d. 11 mei 2020 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van  
30 juni 2020; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2019; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2019, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK Afvalbeheer, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 
december 20198, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming 
van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2019. 
Art.4.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK Afvalbeheer, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.6.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 
Geel. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

14. Betreft: GR/2020/037 - Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen gol. Algemene 
Vergadering d.d. 29/6/2020. Goedkeuring agenda, verlenging samenwerkingsverband en 
vaststelling mandaat.   

Gelet op de Benelux overeenkomst van 12 september 1986 inzake grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten; 
Gelet op het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking van 
20 februari 2014; 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het feit dat gemeente lid is van het grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) 
academie voor muziek en woord de Noorderkempen; 
Gelet op de statuten van de academie voor muziek en woord de Noorderkempen in toepassing 
van voormelde Benelux Overeenkomst; 
Gelet op het schrijven van de academie voor muziek en woord de Noorderkempen van 27 maart 
2020 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering 
op 29 juni 2020; 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering volgende punten bevat: 

1. Opening 
2. Samenstelling Algemene Vergadering 
3. Goedkeuring vorig verslag 
4. Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2019 
5. Verlenen décharge aan accountant 
6. Statutaire verlenging GOL 
7. Activiteitenverslag 
8. Varia-rondvraag 
9. Sluiting 

Overwegende dat het grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) academie voor muziek en 
woord de Noorderkempen opgericht werd per 1 januari 2003 voor een duur van 18 jaar; dat de 
statutaire duur verstrijkt per 31 december 2020; 
Overwegende dat naar aanleiding van het verstrijken van de statutair bepaalde duur van 18 jaar 
van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor Muziek en Woord De 
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Noorderkempen (per 31 december 2020), het wenselijk en noodzakelijk is onderhavig 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband op het gebied van het deeltijds kunstonderwijs en 
andere vormen van kunstbeoefening te verlengen; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur inzake het ontwerp van statutenwijziging m.b.t. 
artikel 30 lid 2 inzake duur en verlenging; 
Overwegende dat, gezien de academie voor muziek en woord de Noorderkempen een 
(deeltijdse) onderwijsinstelling is en een schooljaar telkens over twee kalenderjaren loopt, 
voorgesteld wordt om de statuten te wijzigen zodat de laatste algemene vergadering in de loop 
van het schooljaar dat het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging kan beslissen; 
dat op deze wijze kan voorkomen worden dat engagementen worden aangegaan voor het nieuwe 
schooljaar indien niet tot verlenging besloten wordt; 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur inzake verlenging en bijhorend ontwerp van 
statutenwijziging, onder voorbehoud van voormelde wijziging van artikel 30 lid 2 van de 
statuten; 
Overwegende dat ingevolge artikel 29 van voormeld Benelux-verdrag van 20 februari 2014 het 
grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) per 1 januari 2019 van rechtswege een Benelux 
Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) is geworden; 
Overwegende dat, mede ingevolge het vernieuwde Vlaamse wettelijke kader voor het deeltijds 
kunstonderwijs en de steeds evoluerende lokale context waarbinnen de grensoverschrijdende 
samenwerking vormgegeven wordt, voormelde verlenging tevens aanleiding geeft tot het 
actualiseren van de statutair bepaalde afspraken; 
Gelet op de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur en in het bijzonder op artikel 40 en 
artikel 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
Gelet op artikel 8 en artikel 9 van de statuten welke de samenstelling van de algemene 
vergadering alsook het mandaat van de leden van de algemene vergadering regelen; 
Overwegende dat voormeld artikel 9 bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente door de gemeenteraad voor elke algemene vergadering 
wordt herhaald; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 november 2019 houdende aanduiding van 
vertegenwoordiger dhr. Kevin Druyts als volmachtdrager en dhr. Lieven Van Nyen als 
plaatsvervanger om deel te nemen aan de  algemene vergaderingen van de academie voor 
muziek en woord de Noorderkempen t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Akkoord te gaan met de door de raad van bestuur voorgestelde statutenwijziging inzake 
artikel 30 lid 2 welke zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de academie voor 
muziek en woord de Noorderkempen op 29 juni 2020. 
Art.2.- Onder voorbehoud van het beslotene sub 1, het verzoek tot de verlenging met 18 jaar 
van onderhavig samenwerkingsverband per 1 januari 2021 goed te keuren. 
Art.3.- Akkoord te gaan met de door de raad van bestuur voorgestelde statutenwijziging wat de 
verlenging van de academie voor muziek en woord de Noorderkempen betreft alsook de 
statutaire actualisatie, welke zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 29 juni 
2020. 
Art.4.- Akkoord te gaan met de overige voorstellen van de raad van bestuur betreffende de 
agendapunten van de algemene vergadering van de de academie voor muziek en woord de 
Noorderkempen op 29 juni 2020. 
Art.5.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 november 2019. 
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Art.6.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met uitvoering van deze 
beslissing en onder meer de de academie voor muziek en woord de Noorderkempen hiervan in 
kennis te stellen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

15. Betreft: GR/2020/036 - Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Mandaat raad van bestuur.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op bijgevoegd schrijven vanwege bouwmaatschappij De Noorderkempen d.d. 24 maart 
2020 inzake de mandaten in de raad van bestuur; 
Gelet op bijgevoegd verslag van de Algemene Vergadering van 14 mei 2019 m.b.t. de verdeling 
van de mandaten van de raad van bestuur; 
Overwegende dat het mandaat van raadslid Lieven Van Nyen afloopt op de Algemene 
Vergadering van 1 juli 2020; dat dit mandaat werd verdeeld volgens de 15% regel; 
Overwegende dat het mandaat van bestuurder opnieuw kan verleend worden aan raadslid Van 
Nyen of een andere mandataris en dit tot 2026; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Lieven Van Nyen, voorgedragen als bestuurder bekomt 21 ja-
stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met 21 ja-stemmen: 

Art.1.- Dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 te 2310 Rijkevorsel wordt 
aangeduid als bestuurder bij de bouwmaatschappij de Noorderkempen tot 2026. 
Art.2.- De beslissing over te maken aan bouwmaatschappij De Noorderkempen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

16. Betreft: GR/2020/046 - Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en 
woningen. Aanpassing.   

Gelet op het Decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd, (hierna 
Vlaamse Wooncode); 
Gelet op het Decreet d.d. 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, zoals 
gewijzigd; 
Gelet op het Decreet d.d. 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996, zoals gewijzigd, (hierna Heffingsdecreet), meer bepaald artikel 24 en 25; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 november 2018 over het lokaal 
woonbeleid, inzonderheid artikel 5, 7 en 14; 
Overwegende dat de gemeente zelf een register van verwaarloosde gebouwen en woningen kan 
bijhouden op grond van artikel 25 van het Heffingsdecreet; 
Overwegende dat de gemeente op grond van voormelde Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 
november 2018 ook als taak heeft te werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium, 
aangezien zij aangesloten is bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid (met name Kempens Woonplatform); 
Overwegende dat het register van verwaarlozing een nuttig monitoringsinstrument is teneinde 
de verwaarlozing van gebouwen en woningen in kaart te brengen; 
Overwegende dat artikel 25 van het Heffingsdecreet het decretale kader voor het register van 
verwaarloosde gebouwen en woningen bepaalt; dat een gemeentelijke verordening daarnaast 
nadere materiële en procedurele regelen kan bepalen; 
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Overwegende dat de gemeente de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het 
register van verwaarloosde gebouwen en woningen kan toevertrouwen aan een 
intergemeentelijke administratieve eenheid; dat werd beslist om deze bevoegdheid over te 
dragen aan IOK; dat de door het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve 
eenheid met de opsporing van verwaarloosde gebouwen en woningen belaste personeelsleden in 
dit geval de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden bezitten, vermeld in artikel 6 
van het Decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
Overwegende dat de intergemeentelijke administratie de verwaarloosde toestand van een 
gebouw of een woning beoordeelt aan de hand van de indicaties in een technisch verslag; 
Overwegende dat het voorgaande technisch verslag intergemeentelijk geëvalueerd werd in 
september 2019 en dat uit deze evaluatie bleek dat het technische verslag te soepel was, in die 
zin dat een groot aantal panden gebreken vertoonde doch op basis van de systematiek en de 
puntentelling in het verslag niet formeel konden worden geïnventariseerd, waardoor de beoogde 
doelstelling van het beleid omtrent verwaarlozing niet maximaal kon behaald worden en een 
nieuw technisch verslag met een aangepaste puntentelling zich bijgevolg opdringt; 
Overwegende dat het aangepaste technisch verslag voor de eenvormigheid ook wordt toegepast 
voor de schrapping van verwaarloosde panden die voor de inwerkingtreding van dit nieuwe 
reglement reeds op het register van verwaarloosde woningen en gebouwen stonden; 
Overwegende dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van 
leegstaande en verwaarloosde gebouwen en woningen; 
Gelet op voorliggend document met aanduiding van de wijzigingen tegenover het huidige 
reglement; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Artikel 1: definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° Administratie: de personeelsleden van de intergemeentelijke administratieve eenheid die 
door het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid belast worden 
met de opmaak, opbouw, beheer en actualisering van het register van verwaarloosde gebouwen 
en woningen en met de opsporing van verwaarloosde panden; 
2° Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: 
a) aangetekend schrijven; 
b) afgifte tegen ontvangstbewijs; 
3° Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 
omvat, 
met uitzondering van de bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het 
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten; 
4° Gewestelijke inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventaris die 
t.e.m. 
31 december 2016 vermeld was in artikel 28, §1, eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet; 
5° Onafgewerkt gebouw of woning: een gebouw of woning waarvan de werken werden aangevat, 
maar dat niet binnen 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht is; 
6° Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de 
huisvesting 
van een gezin of alleenstaande; 
7° Zakelijk gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: 
a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 
Artikel 2: Wijze van inventarisatie 
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§1. De administratie maakt een register van verwaarloosde gebouwen en woningen. 
§2. Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, 
wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan 
buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst 
of dakgoten. 
Een onafgewerkt gebouw of woning wordt beschouwd als verwaarloosd. 
De administratie beoordeelt de verwaarlozing van een gebouw of een woning op basis van de 
indicaties in het technisch verslag, dat als bijlage bij dit reglement gevoegd is. 
Bij de beoordeling geldt een indicatie van categorie I voor 3 punten, van categorie II voor 9 
punten en van categorie III voor 18 punten. 
Het gegeven dat het gebouw of de woning onafgewerkt is, leidt tot een score van 18 punten 
(categorie III). 
Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in het technisch verslag een eindscore opleveren 
van minimaal 18 punten. 
§3. Een verwaarloosd gebouw of een verwaarloosde woning wordt opgenomen in het register van 
verwaarloosde gebouwen en woningen, aan de hand van een administratieve akte waarbij een 
fotodossier en het technisch verslag, met vermelding van de elementen die de verwaarlozing 
staven, gevoegd worden. 
De administratieve akte bevat als besluit de beslissing tot opname in het register van 
verwaarloosde gebouwen en woningen. De datum van de administratieve akte geldt als de datum 
van de vaststelling van de verwaarlozing. 
De administratie stelt de zakelijk gerechtigden per beveiligde zending in kennis van de beslissing 
tot opname van verwaarloosde gebouwen en woningen in het register van verwaarloosde 
gebouwen en woningen. Deze kennisgeving omvat de administratieve akte met fotodossier en 
technisch verslag. 
Artikel 3 : Verhouding tot andere inventarissen 
Een gebouw dat of een woning die in aanmerking komt voor inventarisatie in de zin van 
hoofdstuk II van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt nooit als een 
verwaarloosd gebouw of als een verwaarloosde woning beschouwd. 
De bedrijfsruimten die op grond van artikel 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995 houdende 
maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 
worden uitgesloten van de toepassing van voormeld decreet, worden onder de aldaar vermelde 
voorwaarden evenmin als verwaarloosde gebouwen of woningen in de zin van dit reglement 
beschouwd. 
Een gebouw dat of een woning die door de gemeente geïnventariseerd is als leegstaand, kan 
eveneens opgenomen worden in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, en 
omgekeerd. 
Woningen die door het Vlaamse Gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt of onbewoonbaar, 
kunnen eveneens worden opgenomen in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, 
en omgekeerd. 
Artikel 4: Beroep tegen het besluit tot opname in het register van verwaarloosde gebouwen en 
woningen  
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand op de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van de administratieve akte, of ingaand op de datum van kennisgeving van de 
administratieve akte, kan een zakelijk gerechtigde bij het beslissingsorgaan van de 
intergemeentelijke administratieve eenheid beroep aantekenen tegen de administratieve akte 
met de beslissing tot opname in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen. Het 
beroep wordt per beveiligde zending ingediend. 
Het beroepschrift wordt gedagtekend en bevat minimaal de volgende gegevens: 
1° de identiteit en het adres van de indiener; 
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2° de aanwijzing van de administratieve akte en van het gebouw of de woning waarop het 
beroepschrift betrekking heeft; 
3° een of meer bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning niet verwaarloosd is, 
met dien verstande dat de vaststelling van de verwaarlozing betwist kan worden met alle 
bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed. 
Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij 
hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
De indiener voegt bij het beroepschrift de overtuigingsstukken die hij nodig acht. De 
overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en op een bijgevoegde inventaris 
opgenomen. 
§2. Het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid toetst de 
ontvankelijkheid van het beroepschrift. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk in één van de 
volgende gevallen: 
1° het beroepschrift is te laat ingediend of niet ingediend overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 4, §1; 
2° het beroepschrift gaat niet uit van een zakelijk gerechtigde; 
3° het beroepschrift is niet ondertekend. 
Als het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid vaststelt dat het 
beroepschrift onontvankelijk is, deelt ze dat aan de indiener mee met de vermelding dat de 
procedure als afgehandeld beschouwd wordt. 
§3.Het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid onderzoekt de 
gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor 
directe, eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een 
personeelslid als vermeld in artikel 25, §6 van het Heffingsdecreet . Het beroep wordt geacht 
ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het 
feitenonderzoek. 
Het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid doet uitspraak over het 
beroep binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na ontvangst van het 
beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending ter kennis gebracht. 
§4. Als het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid het beroep 
gegrond acht, wordt het gebouw niet opgenomen in het register van verwaarloosde gebouwen en 
woningen. 
Indien de beslissing tot opname in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen niet 
tijdig betwist wordt, of het beroep van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, 
wordt het gebouw of de woning in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen 
opgenomen vanaf de datum van de vaststelling van de verwaarlozing in de administratieve akte. 
Artikel 5 : Schrapping uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen 
§1. Een gebouw of een woning wordt geschrapt uit het register van verwaarloosde gebouwen en 
woningen als de zakelijk gerechtigde bewijst dat de zichtbare en storende gebreken en de 
tekenen van verval, vermeld in artikel 2, §2, werden hersteld of verwijderd. Hiertoe dient de 
zakelijk gerechtigde te bewijzen dat het gebouw of de woning geen indicaties van verwaarlozing 
meer vertoont die op basis van het technisch verslag, vermeld in artikel 2, 18 punten of meer 
zouden opleveren. 
De zichtbare en storende gebreken en de tekenen van verval, vermeld in het eerste lid, zijn in 
geval van sloop pas verwijderd als alle puin geruimd is. 
Een onafgewerkt gebouw of woning wordt geschrapt uit het register van verwaarloosde 
gebouwen en woningen als de zakelijk gerechtigde bewijst dat het gebouw of de woning 
winddicht is gemaakt. 
Een gebouw dat of een woning die op 31 december 2016 opgenomen was in de gewestelijke 
inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen, wordt geschrapt uit het register van 
verwaarloosde gebouwen en woningen als de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het 
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gebouw geen andere indicaties van verwaarlozing vertoont die op basis van het technisch 
verslag, vermeld in artikel 2, 18 punten of meer zouden opleveren.. 
De administratie vermeldt als datum van schrapping de datum van aangetekende verzending of 
afgifte tegen ontvangstbewijs van het gegronde verzoek tot schrapping. De administratie kan 
hier gemotiveerd van afwijken. 
§2. Voor de schrapping uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen richt de 
zakelijk gerechtigde een gemotiveerd verzoek aan de administratie via beveiligde zending. 
De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping uit het register van verwaarloosde 
gebouwen en woningen. Zij onderzoekt het verzoek tot schrapping op stukken als de feiten 
vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd 
wordt door een personeelslid als vermeld in artikel 25, §6 van het Heffingsdecreet. Het verzoek 
wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor 
het feitenonderzoek. 
De administratie neemt een beslissing over het verzoek tot schrapping binnen een termijn van 90 
dagen, ingaand de dag na de ontvangst van het verzoek. De administratie brengt de verzoeker 
op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde zending. 
§3.De administratie kan het gebouw of de woning ambtshalve uit het register van verwaarloosde 
gebouwen en woningen schrappen, indien zij vaststelt dat aan de voorwaarden voor de 
schrapping, vermeld in artikel 5, §1 voldaan is. 
Artikel 6 : Beroep tegen het besluit tot weigering van een schrapping 
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand op de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van de weigering van het verzoek tot schrapping, of ingaand op de datum van 
kennisgeving van de weigering van het verzoek tot schrapping, kan een zakelijk gerechtigde bij 
het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid beroep aantekenen 
tegen deze weigering. Het beroep wordt per beveiligde zending ingediend. 
§2. Het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid onderzoekt of er 
redenen zijn tot schrapping uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen. Zij 
onderzoekt het verzoek tot schrapping op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, 
eenvoudige vaststelling, of met een feitenonderzoek, dat uitgevoerd wordt door een 
personeelslid als vermeld in artikel 25, §6 van het Heffingsdecreet. Het verzoek wordt geacht 
ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het 
feitenonderzoek. 
Het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid doet uitspraak over het 
beroep binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na ontvangst van het 
beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending ter kennis gebracht. 
§3. Als het beslissingsorgaan van de intergemeentelijke administratieve eenheid het beroep 
gegrond acht, wordt het gebouw of de woning geschrapt uit het register van verwaarloosde 
gebouwen en woningen met als datum van schrapping de datum van aangetekende verzending of 
afgifte tegen ontvangstbewijs van het initiële verzoek tot schrapping. Het beslissingsorgaan van 
de intergemeentelijke administratieve eenheid kan hier gemotiveerd van afwijken. 
Indien de beslissing tot weigering van het verzoek tot schrapping niet tijdig betwist wordt, of 
het beroep van de zakelijk gerechtigde ongegrond is, blijft het gebouw of de woning in het 
register van verwaarloosde gebouwen en woningen opgenomen. 
Artikel 7 : Slotbepaling 
§1. De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2017 houdende goedkeuring van het 
gemeentereglement inzake de inventaris van verwaarloosde gebouwen en woningen wordt 
opgeheven en vervangen door onderhavig reglement. De panden die op heden reeds zijn 
opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en woningen, blijven 
opgenomen in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen. 
§2. Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekend gemaakt 
overeenkomstig artikel 285 t.e.m. 287 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur. 
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De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

17. Betreft: GR/2020/052 - Ruimtelijk uitvoeringsplan Site Sas. Beperkte herziening. 
Vaststelling.   

Mevr. Liselotte Raes, stafmedewerker IOK, gaf toelichting bij dit agendapunt voorafgaande de 
zitting.  
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Gecoördineerd Decreet d.d. 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels 
voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling 
van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 11 januari 2019 inzake de herziening of de 
opheffing van stedenbouwkundige voorschriften inzake bijzondere en algemene plannen van 
aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 april 2016 houdende de definitieve vaststelling van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan Site Sas; 
Gelet op de nota d.d. 8 april 2019 van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, zoals 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 april 2019, 
waarin de probleemstelling voor de site Sas wordt geschetst en naar aanleiding waarvan de 
voorliggende herziening gebeurt; 
Gelet op voorliggend document met als titel ‘Beperkte herziening RUP Site Sas’, zoals 
opgemaakt door IOK, waarnaar wordt verwezen en hetwelk integraal deel uitmaakt van 
onderhavige motivering; 
Overwegende dat op de voormalige steenbakkerijsite Sas, gelegen te Sint-Jozef 6, 2310 
Rijkevorsel, de laatste bedrijfsactiviteit werd stopgezet in 2009; dat de site in 2011 werd 
aangekocht door de gemeente na een haalbaarheidsstudie; dat de procedure tot opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgestart om de ruimtelijke bestemming te wijzigen; dat in dit 
kader tevens een masterplan werd opgemaakt; dat het ruimtelijk uitvoeringsplan bij 
gemeenteraadsbesluit d.d. 25 april 2016 definitief werd vastgesteld; dat sindsdien stappen 
werden gezet in functie van de eigenlijke herontwikkeling van de site; dat inmiddels sloop- en 
restauratiewerken werden uitgevoerd; dat begin 2017 een marktconsultatie werd gehouden in 
functie van de herontwikkeling van de site in samenwerking met een private partner; dat 
vervolgens een selectiebestek werd gepubliceerd (maart 2017) teneinde een private partner aan 
te duiden voor een publiek-private samenwerking; dat er geen kandidaturen werden ingediend; 
dat het selectiebestek waar mogelijk en wenselijk werd aangepast en opnieuw werd 
gepubliceerd (september 2017); dat ook na deze publicatie geen enkele kandidaat zich heeft 
aangediend; dat ontwikkelaars kennelijk terughoudend zijn, gelet op de voorschriften die 
verankerd zijn in het ruimtelijk uitvoeringsplan en dat het derhalve wenselijk is om oplossingen 
te bieden voor bepaalde knelpunten, zodat de site Sas alsnog op een kwalitatieve doch haalbare 
wijze kan worden ontwikkeld; 
Overwegende dat volgende knelpunten naar voor gekomen zijn: 

 Voorschriften inzake het voorzien van parkeerplaatsen; 

 Voorschriften inzake de zone voor strategisch woonproject (fasering, beperkingen met 
betrekking tot de bouwhoogte, onduidelijkheid inzake woontypologieën, 
woongerelateerde nevenfuncties); 

 Voorschriften inzake gebouwen of constructies met erfgoedwaarde; 

 Onduidelijkheid over het begrip ‘semi-publieke ruimte’; 

 Verankering van de groenverbinding; 
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Overwegende dat vermelde knelpunten uitvoerig worden besproken in voorliggend document 
‘Beperkte herziening RUP Site Sas’; 
Overwegende dat oplossingen worden geboden voor deze knelpunten, onder meer door volgende 
aanpassingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan: 

 de opgelegde randvoorwaarden m.b.t. parkeren gericht bijsturen; 

 het maximumaantal wooneenheden voor de gehele zone voor strategisch woonproject 
behouden, maar de verdeling van het maximale aantal woningen per ontwikkelingszone 
schrappen; 

 de vooropgestelde fasering van de zone voor strategisch woonproject opheffen; 

 de toegelaten bouwhoogte in het westelijke gedeelte bijsturen om plaatselijk ook 
accentbebouwing met drie volwaardige bouwlagen mogelijk te maken; 

 de bepalingen m.b.t. de te behouden gebouwen of constructies met erfgoedwaarde 
versoepelen; 

 de formulering m.b.t. de inrichting van de semi-publieke ruimte herbekijken; 
Overwegende dat daarnaast op basis van informeel vooroverleg ook een aantal elementen 
werden meegenomen om de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan ook beter te laten 
aansluiten bij het huidige beleidskader en het beleidskader dat in opmaak is (Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen en Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen); 
Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen uitvoerig worden besproken in de voorliggend 
document ‘Beperkte herziening RUP Site Sas’; 
Overwegende dat deze beperkte herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan Site Sas wordt 
voorgesteld op basis van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat stelt 
dat een ruimtelijk uitvoeringsplan mag worden herzien wat betreft: 
1° de perceelsafmetingen; 
2° de afmetingen en de inplanting van constructies; 
3° de dakvorm en de gebruikte materialen; 
4° de maximaal mogelijke vloerterreinindex; 
5° het aantal bouwlagen; 
6° de voortuinstroken, de tuinzones met inbegrip van tuinconstructies, de binnenplaatsen, de 
afsluitingen, de buitenaanleg rond gebouwen met inbegrip van verhardingen, de bouwvrije 
stroken en de bufferstroken; 
7° het aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel; 
8° de toegelaten functies in bebouwbare zones of van bebouwde onroerende goederen; 
9° de parkeergelegenheden; 
Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen enkel elementen uit deze opsomming betreffen; 
dat de herziening voor het gebied waarop ze betrekking heeft overeenkomstig artikel 7.4.4/1 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet tot gevolg kan hebben dat de oppervlakte aan 
openbare groen- of recreatievoorzieningen kleiner wordt; dat er niet geraakt wordt aan de zone 
voor gemengd openruimtegebied en aan de structurerende groenassen voorzien in het 
oorspronkelijk ruimtelijk uitvoeringsplan; dat er geen afwijking mag zijn van het gewestplan; 
dat het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan de voorschriften van het gewestplan heeft 
vervangen binnen het plangebied, zodat dit niet het geval kan zijn; 
Overwegende dat de voorgestelde aanpassingen de verenigbaarheid van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan niet wijzigen; 
Overwegende dat de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan tot doel heeft om het 
ruimtelijk rendement te verhogen op een plaats waar dit verantwoord is; 
Gelet op voorliggende aanpassingen aan de stedenbouwkundige voorschriften, zoals 
weergegeven in het document ‘Beperkte herziening RUP Site Sas’, en het grafisch plan, zoals 
weergegeven in de afzonderlijke bijlage, dewelke tevens integraal deel uitmaakt van 
onderhavige motivering; 
Gelet op de screening op milieueffecten, zoals weergegeven in het document ‘Beperkte 
herziening RUP Site Sas’; 
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Overwegende dat op het Team MER op 22 oktober 2019 werd aangeschreven in functie van het 
bekomen van de adressenlijst; dat het Team MER de adressenlijst heeft toegestuurd op 30 
oktober 2019; dat de adviesinstanties werden aangeschreven op 6 november 2019, waarna zij 
over een adviestermijn van 30 dagen beschikten; dat op 9 december 2019 een herinnering werd 
verstuurd, waarna de adviesinstanties nog over een adviestermijn van 15 dagen beschikten; dat 
het dossier op 17 januari 2020 werd verstuurd naar het Team MER; dat op 21 januari 2020 door 
het Team MER werd beslist dat de herziening van de stedenbouwkundige voorschriften geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is 
Overwegende dat in toepassing van artikel 1.3.1.1 van het Gecoördineerd Decreet d.d. 15 juni 
2018 betreffende het integraal waterbeleid, het plan onderworpen dient te worden aan de 
watertoets; dat het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 juli 2006 en latere wijzigingen 
nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan de 
kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van het 
Gecoördineerd Decreet d.d. 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid; dat voor het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Site Sas, definitief vastgesteld op 25 april 2016, een watertoets 
uitgevoerd werd; dat artikel 1.3.1.1, §5, 4e lid van het van het Gecoördineerd Decreet d.d. 15 
juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid het volgende stelt: “Voor opeenvolgende 
programma's, plannen en vergunningen die betrekking hebben op hetzelfde plangebied, kan de 
overheid die beslist over een programma, plan of vergunning, oordelen dat een eerder 
uitgevoerde watertoets volstaat.”; dat in de plan-mer-screening uitgevoerd in functie van de 
beperkte herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan Site Sas een beoordeling gebeurde van de 
wijzigingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ten aanzien van het watersysteem; dat op basis 
van de getoetste elementen een gunstige beoordeling kan gebeuren met betrekking tot de 
watertoets op planniveau; dat de planinhoud geen aanleiding lijkt te geven tot een significant 
nadelig of schadelijk effect op het watersysteem; dat op basis van de voorziene reguliere 
maatregelen en randvoorwaarden met andere woorden lijkt geconcludeerd te worden dat het 
plan verenigbaar is met de doelstellingen en beginselen van het Gecoördineerd Decreet d.d. 15 
juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid; dat de doelstellingen zoals bedoeld in het 
Gecoördineerd Decreet d.d. 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid in acht werden 
genomen bij de opmaak van het plan;       
Overwegende dat op basis van deze voorwaarden en maatregelen kan geconcludeerd worden dat 
het plan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het van het Gecoördineerd Decreet d.d. 15 
juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid, in acht heeft genomen; dat hierdoor in alle 
redelijkheid kan worden geoordeeld dat de beperkte herziening van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Site SAS verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de 
waterhuishouding veroorzaakt; 
Overwegende dat de herziening overeenkomstig artikel 7.4.4/1, §3 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening onderworpen is aan een openbaar onderzoek met als voorwaarden dat dit 
dertig dagen duurt en dat iedere belanghebbende gedurende die termijn schriftelijk of digitaal 
opmerkingen en bezwaren kan indienen; dat dit openbaar onderzoek werd georganiseerd tussen 
6 februari 2020 en 6 maart 2020; dat er geen opmerkingen of bezwaren werden ingediend; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 7.4.4/1, §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening voorafgaand advies moet worden ingewonnen van de deputatie, het departement en 
de instanties die aangewezen zijn door de Vlaamse Regering; dat de adviesronde tevens werd 
georganiseerd tussen 6 februari 2020 en 6 maart 2020; dat volgende instanties om advies werd 
gevraagd: Provinciebestuur Antwerpen, Departement Omgeving, Onroerend Erfgoed 
(Antwerpen), Erfgoed Noorderkempen, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wonen 
Vlaanderen, Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) Rijkevorsel, Vlaams 
Energieagentschap; dat het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen Vlaanderen 
hebben aangegeven dat zij in deze procedure geen advies verlenen; dat tevens geen advies werd 
bekomen van Onroerend Erfgoed (Antwerpen) en het Vlaams Energieagentschap; dat de overige 
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adviesinstanties hun advies hebben overgemaakt; dat er geen ongunstige adviezen werden 
verleend; dat er evenwel door Erfgoed Noorderkempen en door de Gemeentelijke Commissie 
Ruimtelijke Ordening (GECORO) Rijkevorsel beperkte opmerkingen werden gemaakt; dat deze 
opmerkingen werden besproken door het college van burgemeester in zitting van 20 april 2020 
en overeenkomstig deze bespreking werden verwerkt in voorliggend document ‘Beperkte 
herziening RUP Site Sas’; 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 7.4.4/1, §6 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening beslist tot herziening van de voorschriften binnen een vervaltermijn van 
180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek dan wel het einde van de adviesperiode, 
waarbij wordt gerekend vanaf de meest recente datum; 
Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 7.4.4/1, §7 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onmiddellijk met een beveiligde zending wordt bezorgd 
aan de deputatie van de provincie waarin de gemeente ligt en aan het departement; 
Overwegende dat de Vlaamse Regering en de deputatie overeenkomstig artikel 7.4.4/1, §8 van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening over een termijn van vijfenveertig dagen beschikken die 
ingaat de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot 
herziening te schorsen; 
Overwegende dat als het besluit van de gemeenteraad niet tijdig geschorst of vernietigd is, de 
gemeenteraadsbeslissing tot herziening overeenkomstig 7.4.4/1, §10 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening bij uittreksel bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad; dat het 
besluit van de gemeenteraad tot herziening van de voorschriften in werking treedt veertien 
dagen na de bekendmaking van dit besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad; dat het 
besluit van de gemeenteraad tot herziening van de voorschriften op dezelfde manier als een 
gewone planwijziging wordt opgenomen in het plannenregister, vermeld in artikel 5.1.1. van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om voorliggend document ‘Beperkte herziening RUP Site 
Sas’ als addendum toe te voegen bij het bestaande ruimtelijk uitvoeringsplan; dat in functie van 
het gebruiksgemak na goedkeuring een gecoördineerde versie van de stedenbouwkundige 
voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal worden opgemaakt; dat er eveneens een 
(beperkt) gewijzigd plan voorligt; 
Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat raadslid Jack Jacobs namens de Gemeentebelangen-fractie een amendement 
wenst in te dienen met volgende motivering: ‘Aangezien er in St. Jozef Rijkevorsel geen 
voedingswinkel meer is en dit heel wat ongemakken meebrengt voor tal van bewoners van St. 
Jozef Rijkevorsel vinden wij dat er zeker behoefte is om een soort buurtwinkel te integreren in 
het project site SAS, deze bezorgdheid is reeds meerdere malen aangehaald. De mogelijkheid 
tot kleinhandel is voorzien in het RUP, echter zeer ruim geformuleerd, zonder enige garantie 
dat er een voedings-buurtwinkel zou komen, net datgene waar zoveel nood aan is.’; 
Gelet op het eigenlijke amendement, hetwelk luidt: ‘Daarom stellen wij voor dat het bestuur 
aan de uiteindelijk toegewezen projectontwikkelaar de opdracht te geven om een buurtwinkel/ 
kleine kruidenierswinkel te integreren in het project site Sas, eventueel via en 
handelsvestigingsconvenant, wat toelaat bindende afspraken te maken met de ontwikkelaar 
over de invulling van de kleinhandel, gericht op een voedings-buurtwinkel.’ 
Gelet op de stemming over vermeld amendement, dat wordt verworpen met 14 neen-stemmen 
bij 5 ja-stemmen en 2 onthoudingen: (neen-stemmen: Dorien Cuylaerts, Wim De Visscher, Bob 
Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven 
Van Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Kristof 
Van Hoye; ja-stemmen: Eric Vermeiren, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop, Lut Backx, Danny 
Eelen; onthoudingen: Aline Maes, Diede van Dun); 
Gelet op de stemming over het initieel door het college ingediende voorstel van beslissing, dat 
wordt aangenomen met 16 ja-stemmen bij 5 neen-stemmen: (ja-stemmen: Dorien Cuylaerts, 
Wim De Visscher, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert 
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Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, 
Jurgen Van Leuven, Kristof Van Hoye, Aline Maes, Diede Van Dun; neen-stemmen: Eric 
Vermeiren, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop, Lut Backx, Danny Eelen); 

Besluit: met 16 ja-stemmen bij 5 neen-stemmen: 

Art. 1.- In toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de 
herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan Site Sas vast te stellen, zoals weergegeven in de 
bijlagen, te weten het document ‘Beperkte herziening RUP Site Sas’ en het aangepaste grafisch 
plan, dewelke integraal deel uitmaken van onderhavig besluit. 
Art. 2.- Overeenkomstig artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de nodige 
verplichtingen te vervullen, als volgt: 
1° onderhavig besluit overeenkomstig §7 van vermeld artikel onmiddellijk met een beveiligde 
zending te bezorgen aan de deputatie van de provincie waarin de gemeente ligt en aan het 
departement; 
2° onderhavig besluit overeenkomstig §10 van vermeld artikel bij uittreksel bekend te maken in 
het Belgisch Staatsblad na het verstrijken van de schorsingstermijn van vijfenveertig dagen; 
3° onderhavig besluit overeenkomstig §10 van vermeld artikel op dezelfde manier als een 
gewone planwijziging op te nemen in het plannenregister, vermeld in artikel 5.1.1. van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

18. Betreft: GR/2020/059 - Oprichting Schakelzorgcentrum Kempen. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de huidige coronacrisis; dat de ziekenhuizen en woonzorgcentra veel Covid-19-
patiënten moeten opvangen; 
Overwegende dat het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de provinciegouverneurs, lokale 
besturen en zorgverleners oplegt om voorbereidingen te starten om schakelzorgcentra op te 
richten; dat deze zorgen voor extra noodcapaciteit en ondersteuning naar aanleiding van de 
COVID-19 uitbraak; 
Gelet op de beslissing van de gouverneur d.d. 29 maart 2020 om voor de eerstelijnszones 
'Kempenland' en 'Middenkempen' samen één schakelzorgcentrum op te richten; dat Turnhout als 
locatie werd vastgelegd; 
Overwegende dat voor de oprichting en uitbating van het schakelzorgcentrum een stuurgroep 
'schakelzorgcentrum Kempen' werd opgericht; 
Overwegende dat dit schakelzorgcentrum, naargelang de omstandigheden, ondersteuning moet 
bieden aan de ziekenhuizen en woonzorgcentra: 
Voor de ziekenhuizen is het belangrijk dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. 
Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis 
mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen. Tegelijk wil 
men de instroom in het ziekenhuis beperken tot mensen die complexe zorg nodig 
hebben.  Schakelzorgcentra kunnen daarom ook medisch toezicht bieden voor mensen die 
besmet zijn met COVID-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis 
moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten. 
Wat betreft de woonzorgcentra kan het schakelzorgcentrum ondersteuning bieden door tijd en 
ruimte te maken voor het installeren van een cohortafdeling en door o.a. samen met de 
expertise van verschillende partners onder andere volgende zaken te bekijken: 

 het in kaart brengen van ondersteuningsmogelijkheden voor WZC’s 

 intervisie te organiseren tussen de verschillende WZC’s 

 cohortafdeling in je woonzorgcentrum 

 opleiding rond handhygiëne, druppelcontactisolatie en cohortering; 
Overwegende dat volgens de  geldende regels voor het beheer van een crisissituatie de 
informatie en de richtlijnen t.a.v. de burgemeesters en lokale besturen lopen via de 
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gouverneurs. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgt alle informatie over de 
schakelzorgcentra via de gouverneurs, die de opdracht aan de lokale besturen geven met 
betrekking tot de opstart en uitbouw van schakelzorgcentra; 
Overwegende dat de twee eerstelijnszones samen in totaal 17 gemeenten tellen: 
Middenkempen: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar. 
Kempenland: Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, 
Ravels, Arendonk en Baarle-Hertog; 
Overwegende dat de gemeente de nodige afspraken wil maken over de oprichting van een 
schakelzorgcentrum, onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke voorwaarden, de inbreng 
van middelen, personeel en logistiek, de communicatie en de bestuurlijke en democratische 
terugkoppeling; 
Overwegende dat wanneer vanuit de Vlaamse overheid een duidelijk signaal wordt gegeven om 
het schakelzorgcentrum te activeren, dit zo spoedig mogelijk dient te worden opgestart; 
Overwegende dat de opdrachten van het schakelzorgcentrum en de richtlijnen voor de werking 
ervan regelmatig worden gewijzigd door de hogere overheid; dat dit maakt dat een wendbare en 
efficiënte beheersstructuur noodzakelijk is; dat buiten de operationele werking ook de 
financiering van de schakelzorgcentra regelmatig tegen het licht moet gehouden worden; dat de 
financiering in de verschillende draaiboeken en richtlijnen immers frequent wordt bijgestuurd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de gouverneur d.d. 29 maart 2020 
tot oprichting van een schakelzorgcentrum gelegen te 2300 Turnhout, Graatakker 104. Voor de 
eerstelijnszones 'Kempenland' en 'Middenkempen' wordt één schakelzorgcentrum opgericht. De 
gemeenteraad verklaart zich akkoord tot het uitbouwen en indien nodig operationeel maken van 
het schakelzorgcentrum onder de hierna bepaalde voorwaarden. 
Art. 2.- Het schakelzorgcentrum blijft operationeel zolang de hogere overheid het 
schakelzorgcentrum nodig acht en de opening aldus voorschrijft. 
Art. 3.- Er wordt naar gestreefd om de subsidie van de Vlaamse overheid de volledige kost van 
het schakelzorgcentrum te laten dekken. 
De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat - indien de subsidie die wordt verleend door de 
Vlaamse overheid niet kostendekkend zou zijn - eventuele kosten die voortvloeien uit de 
oprichting en uitvoering van de taken van het schakelzorgcentrum Kempen voor de 
eerstelijnszones 'Kempenland' en 'Middenkempen' worden verdeeld op basis van inwonersaantal 
van de deelnemende gemeenten. Het inwonersaantal wordt bepaald op basis van de stand van 
het rijksregister op 01/01/2019 met een maximumbedrag van € 0,10 per inwoner. Indien dit 
bedrag ontoereikend zou zijn, wordt een nieuwe gemeenteraadsbeslissing geagendeerd met een 
financiële en inhoudelijke motivatie. 
Deelnemende gemeenten zijn Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en 
Vorselaar, Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, 
Ravels, Arendonk en Baarle-Hertog. 
Dit leidt tot volgende verdeling: 

  
inwonersaantal  
1 januari 2019 

procentuele 
verdeling 

bedrag 
(0,10 EUR /inw) 

ELZ Kempenland       

Turnhout 44 594 16,87% € 4 459,40 

Beerse 18 072 6,84% € 1 807,20 

Oud-Turnhout 13 649 5,16% € 1 364,90 

Vosselaar 11 179 4,23% € 1 117,90 

Hoogstraten 21 297 8,06% € 2 129,70 

Rijkevorsel 12 042 4,56% € 1 204,20 

Merksplas 8 593 3,25% € 859,30 
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Ravels 14 977 5,67% € 1 497,70 

Arendonk 13 278 5,02% € 1 327,80 

Baarle Hertog 2 746 1,04% € 274,60 

Middenkempen       

Grobbendonk 11 151 4,22% € 1 115,10 

Herentals 28 148 10,65% € 2 814,80 

Herenthout 9 069 3,43% € 906,90 

Kasterlee 18 651 7,06% € 1 865,10 

Lille 16 521 6,25% € 1 652,10 

Olen 12 497 4,73% € 1 249,70 

Vorselaar 7 853 2,97% € 785,30 

totaal 264 317 100,00% € 26 431,70 

Art. 4.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat er een stuurgroep wordt samengesteld die 
instaat voor het dagelijkse bestuur van het schakelzorgcentrum, bestaande uit afgevaardigden 
van de ziekenhuizen, andere zorgactoren en de gemeenten. 
De gemeenteraad gaat akkoord met volgende samenstelling; 

Algemene coördinatie Luc Op de Beeck 
Peter Bellens (adjunct/back-up) 

Stad Turnhout 
Stad Herentals 

Medische coördinatie 
  

Kris Bayens 
Hilde Vandenhoudt (adjunct/back-up) 

Huisartsengroep Ravels 
Thomas More 

Welzijn Lynn de Ceuster 
Kristof Berrens (adjunct/back-up) 

Christelijke Mutualiteit 
Christelijke Mutualiteit 

Logistieke coördinatie Kristoff Wouters 
Peter Van den Heuvel (adjunct/back-
up) 

Stad Turnhout 
Stad Turnhout 

Administratieve coördinatie Bert Oris 
Kristoff Wouters (adjunct/back-up) 

Stad Turnhout 
Stad Turnhout 

Ziekenhuis Jo Leysen AZ Turnhout 

Ziekenhuis Rudy Van Ballaer AZ Herentals 

Noodplanning Gert Van Echelpoel ELZ Kempenland 

Noodplanning Thomas Smets ELZ Middenkempen 

Contact gemeenten ELZ Peter Bellens ELZ Middenkempen 

Contact gemeenten ELZ Kris Bayens ELZ Kempenland 

Deze stuurgroep neemt het effectieve bestuur waar. Indien nodig kan de stuurgroep aparte 
werkgroep oprichten om deeltaken op te nemen.   
Art. 5.- Vanuit de stuurgroep wordt periodiek teruggekoppeld naar de verschillende 
deelnemende lokale besturen. Relevante documenten en gewijzigde richtlijnen die een 
belangrijke impact hebben op de werking van het schakelzorgcentrum worden gedeeld. 
Art. 6.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat de inzet van niet-medisch en niet-
welzijnspersoneel in beginsel wordt verzekerd door de stad Turnhout. 
Indien blijkt dat de inzet van het personeel van de stad Turnhout ontoereikend is, wordt, in de 
mate van het mogelijke en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, personeel van de 
gemeente ter beschikking gesteld voor administratieve en/of logistieke ondersteuning indien de 
stad Turnhout hierom verzoekt. 
Art. 7.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat de stad Turnhout wordt aangeduid als 
penvoerende organisatie en de leiding op zich zal nemen van de uitrol en uitvoering van het 
schakelzorgcentrum. 
De stad Turnhout is als penvoerende organisatie bevoegd om binnen de contouren vervat in 
artikel 3 over te gaan tot opvraging van de kosten op basis van bewezen kosten. 
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De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 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 
 


