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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, raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur. 

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

De voorzitter legt aan de gemeenteraad voor om een punt bij hoogdringendheid toe te voegen 
aan de agenda, te weten de bekrachtiging van de opheffing van de politieverordening van de 
burgemeester d.d. 12 augustus 2020 inzake verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos 
Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.  
De voorzitter stelt voor het agendapunt toe te voegen als nummer 3bis daar het logisch aansluit 
bij de eerste drie agendapunten m.b.t. de coronacrisis. 
De gemeenteraad stemt over dit voorstel, hetwelk bij eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen. 

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/2020/077 - Coronacrisis. Burgemeesterbesluit d.d. 24 juli 2020 inzake de 
vaststelling van private of publieke druk bezochte plaatsen waar het bedekken van de mond 
en neus met een mondmasker of elk alternatief in stof verplicht is in navolging van de 
beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020. Bekrachtiging.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 23 juli 2020; 
Overwegende dat eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar overeenkomstig artikel 21bis van het 
Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker of elk alternatief in stof in o.a. winkelstraten en elke private of publieke druk 
bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid; dat aldus door de lokale overheid 
bepaald welke plaatsen in Rijkevorsel worden beschouwd als private of publieke druk bezochte 
plaats; 
Gelet op het besluit van de waarnemend burgemeester d.d. 24 juli 2020 inzake de vaststelling 
van private of publieke druk bezochte plaatsen waar het bedekken van de mond en neus met 
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een mondmasker of elk alternatief in stof verplicht is in navolging van de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020; 
Overwegende dat het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker of elk alternatief 
in stof aangewezen leek op volgende plaatsen, onder voorbehoud van het annuleren van 
vermelde evenementen: 

Tot opheffing besluit Parking winkelcentrum Breebos 
en publiek toegankelijke delen 
Verblijfspark Breebos 

  

Tot opheffing besluit Bar Zuid Vanaf inkom aan straatkant 

Tot opheffing besluit Ambulante handel   

26/07/2020 Noorderkempenrit – Café Sport Aan inschrijving bij Café Sport 

26/07/2020 Aspirantenkoers wielervrienden 
WP 

Rechtstaande toeschouwers 

1/08/2020 Opening seizoen Zwarte Leeuw   

9/08/2020 Wipschieting Kruisboogschieten Bij het rechtstaan 

10/08/2020 Petanquetoernooi Ringoven Bij het rechtstaan 

17/08/2020 Bloedinzameling Rode Kruis   

22/08/2020 So … Kledingwinkel modeshow Bij het rechtstaan 

23/08/2020 Schoonheidswedstrijd Duitse 
Doggen 

Bij het rechtstaan 

28/08/2020 t.e.m. 
1/09/2020 

Kermis centrum   

29/08/2020 Kermiskoers Rechtstaande toeschouwers 

29/08/2020 t.e.m. 
31/08/2020 

Mosselrestaurant Fanfare Conform horeca 

30/08/2020 De Schakel fietsevenement Bij verzamelpunten 

Tot opheffing besluit Sportlocatie (zowel in een 
gebouw als in openlucht) 

Uitgezonderd tijdens de eigenlijke 
sportactiviteit 

  
Gelet op het advies ter zake van het college van burgemeester en schepenen; 
Overwegende dat onderhavig besluit besluit conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 
Gemeentewet onverwijld aan de gemeenteraad ter kennis moet worden gegeven en tijdens de 
eerstvolgende zitting van de gemeenteraad ter bekrachtiging moet worden voorgelegd; 
Overwegende dat hierover werd gecommuniceerd naar de inwoners van Rijkevorsel; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het besluit van de waarnemend burgemeester d.d. 24 juli 2020 inzake de vaststelling van private 
of publieke druk bezochte plaatsen waar het bedekken van de mond en neus met een 
mondmasker of elk alternatief in stof verplicht is in navolging van de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 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/2020/078 - Coronacrisis. Burgemeesterbesluit d.d. 25 juli 2020 inzake dringende 
maatregelen m.b.t. sportevenementen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te 
perken. Bekrachtiging.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
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Gelet op de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 23 juli 2020; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 24 juli 2020 inzake de voetbalwedstrijd tussen Zwarte Leeuw en 
de beloften van Antwerp op 25 juli 2020; 
Gelet op de bijeenkomst van de Provinciale Crisiscel van heden; 
Gelet op de ongunstige evolutie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19; 
Gelet op het besluit van de waarnemend burgemeester d.d. 25 juli 2020 inzake dringende 
maatregelen m.b.t. sportevenementen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te 
perken; 
Overwegende dat in Rijkevorsel op 25 juli 2020 een voetbalwedstrijd met publiek en op 26 juli 
2020 een aspirantenkoers met publiek en een rit voor wielertoeristen (Noorderkempenrit) was 
gepland; 
Gelet op het advies van het Crisiscentrum om enerzijds de voetbalwedstrijd tussen Zwarte 
Leeuw en de beloften van Antwerp zonder publiek te laten doorgaan en anderzijds de 
aspirantenkoers van de Wielervrienden William's Place af te gelasten; 
Overwegende dat burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134, §1 en 
artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen in het kader van de 
openbare veiligheid, orde en gezondheid; 
Overwegende dat het aangewezen leek om, gezien de stijgende coronacijfers, in het bijzonder 
in de provincie Antwerpen, geen enkel risico te nemen; dat het derhalve aangewezen was het 
advies van het Crisiscentrum te volgen; dat de betreffende voetbalwedstrijd nog kon doorgaan, 
aangezien het stadion eenvoudig kon worden afgesloten; dat het afsluiten van het parcours van 
de aspirantenkoers voor publiek onmogelijk leek, zodat afgelasting noodzakelijk was; dat er bij 
de Noorderkempenrit voor wielertoeristen geen publiek werd verwacht; dat het evenwel 
opportuun leek om de organisatoren van de Noorderkempenrit voor wielertoeristen te adviseren 
om dit sportevenement af te gelasten om mogelijke virusverspreiding bij de start en aankomst 
te vermijden; 
Overwegende dat onderhavig besluit besluit conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 
Gemeentewet onverwijld aan de gemeenteraad ter kennis moet worden gegeven en tijdens de 
eerstvolgende zitting van de gemeenteraad ter bekrachtiging moet worden voorgelegd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het besluit van de waarnemend burgemeester d.d. 25 juli 2020 inzake dringende maatregelen 
m.b.t. sportevenementen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te perken, te 
bekrachtigen. 

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/2020/084 - Politieverordening van de burgemeester d.d. 12 augustus 2020 inzake 
verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus 
COVID-19. Bekrachtiging.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de Politieverordening d.d. 5 augustus 2020 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19; 
Overwegende dat thans een samenscholingsverbod geldt van meer dan 10 personen in het kader 
van de strijd tegen het coronavirus COVID-19; 
Overwegende dat wordt vastgesteld dat de recente warme temperaturen leiden tot 
samenscholingen en schendingen van het zwemverbod in het gebied Gemeentebos Kievitsheide; 
dat deze situatie de openbare veiligheid en gezondheid in het gedrang brengt, enerzijds omwille 
van de schending van de geldende coronamaatregelen en anderzijds omwille van de gevaren die 
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gepaard gaan met het zwemmen aldaar; 
Overwegende dat de burgemeester overeenkomstig artikelen 133, 134 en 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet ambtshalve maatregelen kan nemen in het kader van de openbare veiligheid en 
gezondheid; dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet 
in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve 
gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen van 
de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige 
gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich 
meebrengen, kan beslissen over te gaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal 
hernieuwbaar, jegens de dader of de daders van deze gedragingen; 
Overwegende dat de politie aangeeft dat de verdachten voornamelijk personen zijn die niet 
woonachtig zijn in Rijkevorsel; dat het in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 redelijk lijkt 
om derhalve een verbod uit te vaardigen jegens personen die niet woonachtig zijn in Rijkevorsel 
om het gebied Gemeentebos Kievitsheide, te betreden vanaf heden tot nader bericht; 
Overwegende dat het voorts aangewezen lijkt om een uitdrukkelijk zwemverbod uit te vaardigen 
in het gebied Gemeentebos Kievitsheide; 
Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 12 augustus 2020 inzake de verbodsbepalingen in 
het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus COVID-19, te 
bekrachtigen; 
Overwegende dat van bovenvermelde politieverordening overeenkomstig artikel 134, §1 van de 
Nieuwe Gemeentewet onverwijld ter kennis moet gegeven worden aan de gemeenteraad, aan 
dewelke deze verordening tijdens de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad ter 
bekrachtiging moet worden voorgelegd; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het besluit van de burgemeester d.d. 12 augustus 2020 inzake de verbodsbepalingen in het 
gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen. 

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

3bis. Betreft: GR/2020/096 - Extra punt. Opheffing politieverordening d.d. 12 augustus 2020 van 
de burgemeester inzake verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de 
strijd tegen het coronavirus COVID-19. Bekrachtiging.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de politieverordening d.d. 12 augustus 2020 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19; 
Gelet op de politieverordening van de burgemeester d.d. 12 augustus 2020 inzake 
verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus 
COVID-19; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
Overwegende dat de burgemeester overeenkomstig artikelen 133, 134 en 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet ambtshalve maatregelen kan nemen in het kader van de openbare veiligheid en 
gezondheid; dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet 
in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve 
gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen van 
de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige 
gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich 
meebrengen, kan beslissen over te gaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal 
hernieuwbaar, jegens de dader of de daders van deze gedragingen; 
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Overwegende dat op 12 augustus 2020 werd beslist om een verbod uit te vaardigen jegens 
personen die niet woonachtig zijn in Rijkevorsel om het gebied Gemeentebos Kievitsheide, te 
betreden vanaf heden tot nader bericht; dat het bestaande zwemverbod in het gebied 
Gemeentebos Kievitsheide uitdrukkelijk werd bekrachtigd; dat deze maatregelen werden 
genomen op grond van vaststellingen van schendingen van de geldende coronamaatregelen, 
zoals opgelegd bij Ministerieel Besluit en bij politieverordening van de gouverneur, alsook van de 
niet-naleving van het zwemverbod aldaar, in het kader van de openbare gezondheid en 
veiligheid; 
Overwegende dat dergelijke verbodsbepalingen slechts kunnen gelden voor een beperkte tijd; 
dat het hoe dan ook bij het nemen van het besluit d.d. 12 augustus 2020 uitdrukkelijk de 
bedoeling was om de situatie in het gebied Gemeentebos Kievitsheide regelmatig te evalueren 
en zodoende van zodra deze van die aard is dat de verbodsbepalingen niet meer noodzakelijk 
zijn voor het waarborgen van de openbare veiligheid en gezondheid, de politieverordening d.d. 
12 augustus 2020 inzake verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd 
tegen het coronavirus COVID-19 op te heffen; 
Overwegende dat politieverordening d.d. 12 augustus 2020 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 
van toepassing was tot en met 26 augustus 2020; 
Overwegende dat de burgemeester bij besluit d.d. 31 augustus 2020 de politieverordening van 
de burgemeester d.d. 12 augustus 2020 inzake verbodsbepalingen in het gebied Gemeentebos 
Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 heeft opgeheven, omdat door de 
politiediensten werd aangegeven dat er nauwelijks nog inbreuken werden vastgesteld in het 
gebied Gemeentebos Kievitsheide; 
Overwegende dat het besluit d.d. 31 augustus 2020 overeenkomstig artikel 134, §1 van de 
Nieuwe Gemeentewet onverwijld ter kennis moet worden gebracht aan de gemeenteraad, aan 
dewelke dit besluit ter bekrachtiging moeten worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende 
zitting; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het besluit van de burgemeester d.d. 31 augustus 2020 houdende de opheffing van de 

politieverordening d.d. 12 augustus 2020 van de burgemeester inzake verbodsbepalingen in het 

gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen. 

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/2020/068 - Politie. Permanent aanvullend politiereglement. Inrichten 
parkeerplaats voor laden-lossen te Hoek. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 57 §2 en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening, opgemaakt door de politiediensten; 
Overwegende dat Hoek een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 11 mei 2020 houdende het inrichten van een parkeerplaats voor 
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laden-lossen te Hoek; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Inrichten parkeerplaats voor laden-lossen te Hoek 32.  Dit wordt gesignaleerd aan de 
hand van verkeersbord E1 met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’ en wegmarkering in de 
vorm van verkeersbord E1 uitgevoerd d.m.v. thermoplast. Signalisatie die ingaat tegen dit 
aanvullend reglement wordt opgeheven. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.3.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Art.4.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen; 
-      Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van  Hoogstraten; 
-      Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

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

5. Betreft: GR/2020/069 - Onderwijs. Kennisname verslag schoolraad 16 juni 2020 en ABOC d.d. 
18 juni 2020. Goedkeuring lestijdenpakket 2020-2021 en bijhorende protocols.   

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2004 houdende de oprichting van 
een schoolraad voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad; 
Gelet op artikel 16 § 6 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad - algemene 
werkafspraken, mededeling van de verslagen van de schoolraad; 
Gelet op het voorliggende verslag van de schoolraad d.d. 16 juni 2020; 
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 16 juni 2020 inzake: 

 lestijdenpakket 2020-2021 

 wijzigingen schoolreglement m.b.t. schoolverzekering 

 arbeidsreglement (nieuwe layout) 

 pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra-muros activiteiten 2020-
2021 

Gelet op het verslag van het ABOC d.d. 18 juni 2020;        
Gelet op het protocol van akkoord betreffende het lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-
2021;  
Gelet op het protocol van akkoord betreffende de pedagogische studiedagen, facultatieve 
verlofdagen en extra-muros activiteiten voor het schooljaar 2020-2021; 
Gelet op het protocol van akkoord betreffende de toepassing van het arbeidsreglement; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          7 

 
 

Art.1.- Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 16 juni 2020 en van het 
ABOC d.d. 18 juni 2020. 
Art.2.- Goedkeuring wordt verleend aan het lestijdenpakket voor schooljaar 2020-2021. 
Art.3.- Goedkeuring wordt verleend aan het arbeidsreglement, de facultatieve verlofdagen, 
pedagogische studiedagen en extra-muros activiteiten voor schooljaar 2020-2021. 

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/2020/063 - IKA. Kapitaalverhoging aandelen met kengetal 5f. Goedkeuring.   
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA; 
Overwegende dat IKA  op verzoek en voor rekening van de gemeente/stad aandeelhouder is van 
Publi-T; 
Gelet op de aangetekende brief van 13 mei 2020 van IKA; 
Overwegende dat IKA de gemeenten reeds informeerde en vroeg een principieel standpunt in te 
nemen op de buitengewone algemene vergadering dd 9 december 2019; 
Overwegende dat met de investeringen van Publi-T in Elia belangrijke strategische doelstellingen 
worden bereikt; 
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA heeft besloten over te gaan tot een 
kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel 
vaste activa; 
Gelet op de motiveringsnota die bij de oproepingsbrief is gevoegd; 
Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves; 
Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant; 
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te hechten aan: 

 het voorstel van  kapitaalverhoging aandelen kengetal 5 f voor een totaalbedrag van € 
2.579.568,75;  

 de aanwending en storting van de rekening courant voor een totaalbedrag van € 
2.172.707,12; 

 het voorstel van  incorporatie van reserves voor een totaal bedrag van € 406.861,63. 
 Art.2.- In te te tekenen op de 197 aandelen IKA met kengetal 5f met een nominale waarde van € 
206,25 voor een totaal bedrag van € 40.631,25 
Art. 3.- IKA te verzoeken, het beschikbare saldo op rekening courant na volstorting van de 
aandelen met kengetal 5f, te storten op rekening van de gemeente. 
Art. 4.- Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: IKA, p/a 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

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/2020/072 - Statuten interlokale vereniging noodplanning. Goedkeuring.   
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, hierna verder afgekort als “DLB”; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van 
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties, BS 27 
juni 2019, en meer in het bijzonder “Hoofdstuk VII-samenwerking” (art. 41 juncto art. 4, §4 
juncto art. 34), hierna verder “KB Noodplanning”; 
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Gelet in het bijzonder op art. 41 KB Noodplanning dat voor de bevoegde overheden de 
mogelijkheid biedt om samen te werken, zowel op vlak van de noodplanning als voor het beheer 
van noodsituaties; 
Overwegende dat de gemeente gebruik wil maken van deze mogelijkheid tot samenwerking; 
Overwegende dat in het kader daarvan een regionaal samenwerkingsmodel in de vorm van een 
interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid wordt voorgedragen waarin de deelnemende 
gemeenten participeren, zodat uitvoering gegeven kan worden aan voormeld art. 41 KB 
Noodplanning, met als uitgangspunt zo veel als mogelijk uniformiteit in de noodplanning van de 
deelnemende gemeenten te verwezenlijken, bijvoorbeeld op vlak van aanpak en opbouw van 
noodprocedures en dit in een kostenefficiënt samenwerkingsmodel; 
Overwegende dat de op te richten Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen als 
specifieke hoofddoelstelling heeft dat er door de deelnemende gemeenten efficiënt kan worden 
opgetreden inzake noodplanning, eveneens wanneer een risico een impact heeft of mogelijks 
kan hebben op het grondgebied van meerdere deelnemende gemeenten; 
Overwegende dat een dergelijke georganiseerde samenwerking de aanwezige ervaring en kennis 
van de deelnemende lokale besturen beoogt te bundelen om op die manier te streven naar een 
efficiënter noodplanningsbeleid; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen zich in zitting dd. 17 augustus 
2020 principieel akkoord verklaard heeft om te participeren in deze interlokale vereniging 
inzake noodplanning; 
Overwegende dat een interlokale vereniging een samenwerkingsvorm zonder 
rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht betreft om een welbepaald project van 
gemeentelijk belang te verwezenlijken (art. 392 DLB); 
Overwegende dat cfr. art. 393 DLB het samenwerkingsverband onder de vorm van een 
interlokale vereniging gegrond is op een overeenkomst met statutaire draagkracht (statuten) 
tussen de deelnemers; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van statuten met het oog op de oprichting van de Interlokale 
Vereniging Noodplanning Noorderkempen; 
Overwegende dat binnen de op te richten Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen 
een beheerscomité zal bestaan; 
Overwegende dat dit beheerscomité overlegt over de wijze waarop de 
samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd (art. 395 DLB); dat het beheerscomité de 
organisatie van haar werkzaamheden vastlegt in een huishoudelijk reglement dat bij de 
samenwerkingsovereenkomst wordt gevoegd zonder er deel van uit te maken; 
Overwegende dat een beheerscomité de algemene coördinerende rol zal spelen binnen de op te 
richten Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen; dat in het kader daarvan elke 
participerende gemeente in de Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen een 
afgevaardigde dient aan te duiden om te zetelen in dit beheerscomité; dat, conform de 
statuten, binnen elke deelnemende gemeente de burgemeester wordt aangeduid als 
afgevaardigde en daartoe wordt aangeduid door de bevoegde raden van de deelnemende 
gemeenten; 
Overwegende dat binnen de op te richten Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen 
de Stad Hoogstraten als beherende gemeente wordt aangeduid; 
Overwegende dat zowel de Stad Hoogstraten in haar hoedanigheid van beherende gemeente als 
de gemeente Ravels de inzet van personeel ten behoeve van de deelnemende gemeenten 
voorzien ter verwezenlijking van het doel van de op te richten Interlokale Vereniging; 
Overwegende dat van de verschillende deelnemers een getrouw engagement ten behoeve van 
het samenwerkingsverband wordt verwacht; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De gemeenteraad besluit om samen met de deelnemende gemeenten zoals in de 
statuten vermeld, een intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid op 
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te richten onder de vorm van een Interlokale Vereniging, genaamd Interlokale Vereniging 
Noodplanning Noorderkempen. 
De gemeenteraad besluit om te participeren in deze Interlokale Vereniging Noodplanning 
Noorderkempen en hecht goedkeuring aan de oprichtingsovereenkomst, die de statuten omvat.  
Art. 2.- De Stad Hoogstraten zal optreden als beherende gemeente van de Interlokale Vereniging 
Noodplanning Noorderkempen. 
Art. 3.- De gemeenteraad duidt burgemeester Dorien Cuylaerts aan als afgevaardigde van de 
gemeente in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen. 
Art. 4.- Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de uitvoering van dit besluit. 

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/2020/079 - OMV-2019-207. Berkenrijs. Aanleggen van een fietspad en 
uitwijkstroken. Aanpassing rooilijn. Goedkeuring.   

Gelet op de aanvraag van een omgevingsvergunning met intern nummer OMV-2019-207 en met 
projectnummer omgevingsloket OMV_2019146401, ingediend door het lokaal bestuur Rijkevorsel 
gevestigd te Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, inzake het aanleggen van een fietspad en 
uitwijkstroken, op een perceel gelegen Berkenrijs, kadastraal gekend onder afdeling 2, sectie F 
nummer 144N, 146E, 288A en 288C; 
Gelet op de aanvraag betreffende het aanleggen van een fietspad en uitwijkstroken; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen; 
Overwegende dat een gemeenteraadsbeslissing vereist is inzake het wijzigen van de rooilijn; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich voorafgaand aan vergunningverlening dient uit te 
spreken over de zaak van de wegen; 
Overwegende dat het goed in het gewestplan Turnhout ligt (Koninklijk besluit van 30 september 
1977); dat het goed volgens dit van kracht zijnde gewestplan in agrarisch gebied ligt; dat de 
agrarische gebieden bestemd zijn voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. 
Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel 
karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van 
een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in 
geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 
van de landbouw- en bosgebieden. 
Overwegende dat de aanvraag principieel niet in overeenstemming is met het vastgestelde 
gewestplan zoals hoger omschreven; 
Overwegende dat volgens artikel 4.4.7 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan er 
voor een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijk beperkte impact 
hebben, wel worden afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften. Handelingen van algemeen belang kunnen een ruimtelijk beperkte 
impact hebben vanwege hun aard of omvang, of omdat ze slechts een wijziging of uitbreiding 
van bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen tot gevolg hebben. Het besluit van 
de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen van algemeen belang, zoals bedoeld in 
artikel 4.4.7 §2 van de Codex omvat onder meer de openbare wegen, met inbegrip van de 
bijbehorende infrastructuur, zoals tunnels, viaducten, bruggen, duikers, langsgrachten, 
tolinfrastructuur en parkings evenals de aanleg, wijziging of uitbreiding van openbare fiets-, 
ruiter- en wandelpaden, en andere paden voor de zwakke weggebruiker.  In casu kan dus de 
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afwijkingsmogelijkheid zoals voorzien in artikel 4.4.7 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening toegepast worden;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, en latere wijzigingen, dat bepaalt dat de aanvraag dient onderworpen te 
worden aan een openbaar onderzoek; 
Overwegende dat het openbaar onderzoek heeft plaats gevonden vanaf 6 maart 2020 tot en met 
4 april 2020 en (wegens opschorting omwille van de maatregelen tijdens de coronacrisis) van 25 
april 2020 tot en met 6 mei 2020; dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren of 
opmerkingen zijn ingediend; 
Gelet op gemeenteraadsbesluit d.d. 29 augustus 2007 waarbij de gemeente Rijkevorsel het 
gemeentelijk rioleringsnet overgedragen heeft aan Pidpa-Riolering; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, meermaals 
gewijzigd; 
Gelet op de bespreking ter zake; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Akkoord te gaan met de aanpassing van de rooilijn. 
Art.2.- Akkoord te gaan met de aanleg van het fietspad en uitwijkstroken. 

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/2020/085 - Kosteloze verwerving deel grond vroegere Aldi site, strook grond 
langsheen Ambachtsweg 8. Goedkeuring Akte.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst met bijlagen tussen de gemeente Rijkevorsel, Aldi en Lema inzake het voormalige 
distributiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8, 2310 Rijkevorsel, kadastraal toenmalig gekend 
als tweede afdeling, perceel nr. D 26 K 2, met een kadastrale oppervlakte van 6ha 52a 8ca, 
dewelke enerzijds een wederinkoop door het lokaal bestuur inhoudt ten algemenen nutte van 
een deel van het vermelde goed en anderzijds een kosteloze grondafstand van een strook grond 
langsheen de Ambachtsweg 8 ten voordele van de gemeente; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 juni 2019, houdende de goedkeuring van de akte voor 
de wederinkoop van 8 558 m² van dit perceel, grenzend aan de Vijversweg,  met als doel hier 
het containerpark te huisvesten; 
Overwegende dat de akte voor de kosteloze grondafstand van de strook grond langsheen de 
Ambachtsweg 8, medio vorig jaar, niet kon afgerond worden daar er verschillende opstallen, 
waaronder een industriële gascabine, draadafsluiting en verlichtingspalen, zich bevonden op 
deze strook grond en deze eerst verwijderd dienden te worden; 
Overwegende dat ondertussen alle opstallen door Lema BVBA, Vaartstraat 164 te 2960 
verwijderd werden en er momenteel wel kan overgegaan worden tot het uitvoeren van deze 
kosteloze grondafstand; 
Gelet op de voorliggende ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand aan de gemeente van 
deze strook grond, opgemaakt door mevrouw Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris, handelend 
voor rekening van de besloten vennootschap "Isis VERMANDER & Sasha DEWITTE, geassocieerde 
notarissen", met zetel te Wuustwezel, Gemeentepark 17; 
Gelet op de verdere bespreking; 
Goedgekeurd. 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- In uitvoering van de overeenkomst d.d. 27 februari 2019 tussen de gemeente 
Rijkevorsel, Aldi en Lema inzake het voormalige distributiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8, 
2310 Rijkevorsel, wordt er goedkeuring verleend tot kosteloze verwerving van een strook grond 
langsheen de Ambachtsweg 8 te 2310 Rijkevorsel, overeenkomstig het opmetingsplan opgemaakt 
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door landmeter Michael Lodewyckx, te Turnhout, op 19 juni 2019. 
Art. 2.- De voorliggende akte voor de kosteloze grondafstand aan de gemeente van de strook 
grond langsheen de Ambachtsweg 8 te 2310 Rijkevorsel, kadastraal bekend, tweede afdeling, 
sectie D, volgens titel gekend als deel van nummer 29K2P0000, onder grotere oppervlakte, en 
voorheen ten kadaster gekend als deel van nummer 29L2P0000, eveneens onder grotere 
oppervlakte, en thans ten kadaster gekend onder het gereserveerd perceelsidentificatienummer 
29R2P0000 met een oppervlakte van 177,00 m², opgemaakt door mevrouw Sasha DEWITTE, 
geassocieerd notaris, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Isis VERMANDER & 
Sasha DEWITTE, geassocieerde notarissen", met zetel te Wuustwezel, Gemeentepark 17, wordt 
goedgekeurd. 
Art. 3.- De akte zal worden verleden door mevrouw Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris, 
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Isis VERMANDER & Sasha DEWITTE, 
geassocieerde notarissen", met zetel te Wuustwezel, Gemeentepark 17. 
Art. 4.- De voorzitter van de gemeenteraad en de gevolmachtigde van de algemeen directeur 
worden gemachtigd om samen, in naam van de gemeente, de akte en alle erop betrekking 
hebbende stukken namens de gemeente mede te ondertekenen. 
Art. 5.- Alle kosten verbonden aan deze overdracht, zijn ten laste van de overdrager, besloten 
vennootschap "LEMA", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Vaartstraat 164. 

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/2020/086 - Onderhoud Oude Baan. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.   

Referentienummer: 1.811.111.3 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2019 
betreffende de gunning van de opdracht "raamcontract voor aanstelling ontwerper wegen" aan 
Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek "Onderhoud Oude Baan (deel)" 
werd opgesteld door de ontwerper, Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 
Malle; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 123.015,00 excl. btw of 
€ 148.848,15 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 988; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020142 en de raming voor de 
opdracht “Onderhoud Oude Baan”, opgesteld door de ontwerper, Studieburo Schillebeeckx bvba, 
Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 123.015,00 excl. btw of € 148.848,15 incl. 21% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in MJP 988. 

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/2020/081 - Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen 
voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40; 
Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer, artikel 8; 
Overwegende dat elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar 
een andere instantie of naar een externe overheid een protocol vereist, gesloten tussen de 
betreffende instanties; 
Overwegende dat het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen veelvuldig dergelijke 
mededelingen doen naar instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. AGODI), 
onderwijsinspectie, CLB, ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice 
versa; 
Overwegende dat deze mededelingen hoofdzakelijk voortvloeien uit reglementaire bepalingen 
en aldus een wettelijke grondslag hebben; 
Overwegende dat het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! in 
samenwerking met de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens 
(hierna VTC), omwille van administratieve vereenvoudiging en planlastvermindering, algemene 
protocollen hebben ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen gelden; 
Overwegende dat er om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure 
waarbij de onderwijskoepels kunnen worden gemandateerd om na de onderhandelingen zowel 
hun DPO het advies te laten verlenen als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en 
voor rekening van de schoolbesturen; 
Overwegende dat de algemene protocollen na de ondertekening door de (gemandateerde) 
partijen worden gepubliceerd op de website van OVSG; 
Overwegende dat het schoolbestuur na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen drie 
maanden de tijd heeft om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies 
van de eigen DPO (opt-out); 
Gelet op de brief van OVSG waarin alle principes van deze vereenvoudigde procedure en 
mandatering worden uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out; 
Gelet op de brieven van de VTC (advies ref. VTC/O/2019/01 en ref. VTC/O/2019/07) waarin 
deze werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van algemene 
protocollen en bijbehorende mandatering aan OVSG wordt bevestigd; 
Overwegende dat de werkwijze tevens werd goedgekeurd in de Werkgroep Informatieveiligheid 
VVSG van 25 november 2019; 
Overwegende dat het schoolbestuur als verwerkingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling 
gebonden blijft door de bepalingen opgenomen in het protocol, inclusief de 
beveiligingsmaatregelen; 
Overwegende dat het schoolbestuur een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) heeft 
aangemeld bij de VTC en over een goedgekeurd informatieveiligheidsplan beschikt; 
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Overwegende dat het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 erop wijst dat de betreffende 
gegevensuitwisseling expliciet opgenomen moet worden in het register van 
verwerkingsactiviteiten, met verwijzing naar de maatregelen die worden voorzien in het 
algemeen protocol; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het principe van de mandatering en de 
verklaring op eer. 
Art.2.- De gemeenteraad keurt het ontwerp van protocol, zoals toegevoegd in de bijlage, goed. 
Art.3.- De gemeenteraad machtigt OVSG om te onderhandelen over het algemeen protocol. 
Art.4.- De gemeenteraad machtigt de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en 
Gemeenten, om het verplicht advies te verlenen. 
Art.5.- De gemeenteraad machtigt de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van 
Steden en Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te 
ondertekenen. 
Art.6.- De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering, 
in het bijzonder de kennisgeving aan OVSG zodat de toetreding tot het algemene protocol 
bekendgemaakt kan worden op de website van OVSG. 

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/2020/088 - Organisatie van huwelijken aan de kiosk aan de achterzijde van het 
gemeentehuis voor de duur van de coronacrisis. Goedkeuring.   

Gelet op het Burgerlijk Wetboek; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de Politieverordening d.d. 5 augustus 2020 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19; 
Overwegende dat er de laatste jaren een sterke daling is van het aantal mensen dat nog voor de 
kerk huwt; dat dit met zich meebrengt dat het burgerlijk huwelijk door steeds meer genodigden 
wordt bijgewoond; 
Overwegende dat huwelijken thans kunnen plaatsvinden in de trouwzaal en in de raadzaal van 
het gemeentehuis; 
Overwegende dat in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 bepaalde maatregelen worden 
genomen, zoals vastgelegd bij Ministerieel Besluit en bij Politieverordening van de gouverneur; 
dat het ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 raadzaam is om 
contacten tussen personen te beperken, bij contacten minstens 1,5 meter afstand te bewaren en 
indien mogelijk, zoveel mogelijk contacten in buitenlucht te laten plaatsvinden; dat het in die 
zin wenselijk is om mogelijk te maken dat huwelijken kunnen plaatsvinden aan de kiosk aan de 
achterzijde van het gemeentehuis; 
Overwegende dat de organisatie van huwelijken aan de kiosk aan de achterzijde van het 
gemeentehuis leidt tot een stijgende werklast bij de technische dienst; dat een en ander 
overigens afhankelijk is van het weer; dat het derhalve aangewezen lijkt om de organisatie van 
huwelijken aan de kiosk aan de achterzijde van het gemeentehuis slechts mogelijk te maken 
voor de duur van de coronacrisis, te weten zolang de federale en/of provinciale 
coronamaatregelen gelden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Akkoord te gaan met de organisatie van huwelijken aan de kiosk aan de achterzijde van 
het gemeentehuis voor de duur van de coronacrisis, te weten zolang de federale en/of 
provinciale coronamaatregelen gelden. 
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Art. 2.- Onderhavig besluit over te maken aan de dienst burgerzaken en de technische dienst. 
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/2020/090 - Extra punt. Parkeren van vrachtwagens en bussen op de openbare 
weg tijdens de nacht en weekends.   

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd 
aan de agenda door raadslid Jacobs. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: ’Er worden heel wat onveilige situaties 
gecreëerd door het feit dat er op vele plaatsen in Rijkevorsel en St Jozef vrachtwagens of 
bussen staan geparkeerd op de openbare wegen tijdens de nacht en weekends, zelfs tot grote 
ergernis van buurtbewoners die soms niet op hun oprit kunnen of van hun oprit. 
Daarom stellen wij voor en ter stemming dat de gemeente een afgebakende zone creëert waar 
deze vrachtwagens en bussen veilig kunnen geparkeerd worden zoadat de veiligheid op de weg 
verbetert en de last weg is voor de buurtbewoners verdwijnt.’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwerk wordt verworpen met 14 neen-stemmen, 2 
ja-stemmen en 5 onthoudingen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Kristof Van Hoye, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van 
Leuven; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes, Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; 
ja-stemmen: Eric Vermeiren, Jack Jacobs); 
                        Besluit met 14 neen-stemmen bij 2 ja-stemmen en 5 onthoudingen: 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel waarbij de gemeente een afgebakende zone creëert 
waar vrachtwagens en bussen veilig kunnen geparkeerd worden. 

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/2020/091 - Extra punt. Ambulante handel naast het monument.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd 
aan de agenda door raadslid Jacobs. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt:’ Tijdens deze coronaperiode is er een tijdelijke 
ambulante handel toegestaan naast het monument. (Collegeverslag 29/06/2020 - punt 1197)     
De befaamde ijskar van Jan Schoen. Dit is volgens mijn mening een commercieel interessantere 
plaats dan naast de kerk aan de rotonde. Het zou in de toekomst ook interessanter kunnen zijn 
voor andere kramen en er is ook meer sociale controle want het is zichtbaar vanuit het dorp. 
Daarom stellen wij voor en ter stemming om ook naast het monument een vaste standplaats te 
maken voor ambulante handel.’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwerk wordt verworpen met 14 neen-stemmen, 2 
ja-stemmen en 5 onthoudingen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Kristof Van Hoye, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van 
Leuven; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes, Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; 
ja-stemmen: Eric Vermeiren, Jack Jacobs); 
                         Besluit met 14 neen-stemmen bij 2 ja-stemmen en 5 onthoudingen: 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel om naast het monument een vaste standplaats te 
maken voor ambulante handel. 

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/2020/092 - Extra punt. Paul Stoffels ereburger van Rijkevorsel.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd 
aan de agenda door raadslid Jacobs. 
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Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: ‘Paul Stoffels groeide op in Achtel, Rijkevorsel. 
Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. 
Hij heeft zich opgewerkt tot voorzitter van de farmaceutische groep van Johnson & Johnson 
Paul Stoffels heeft in zijn indrukwekkende carrière o.a. enkele van de belangrijkste 
aidsremmers mee ontwikkeld. Paul Stoffels wordt gerekend tot de meest invloedrijke personen 
binnen de biofarmacie. En ook naar aanleiding tot zijn enorme overgave en inzet momenteel 
tot het zoeken naar een vaccin tegen het covid 19 virus willen wij hem voordragen tot 
ereburger van Rijkevorsel. 
Ter stemming: het bestuur vraagt aan Paul Stoffels of hij ereburger van Rijkevorsel wil worden 
en zoja organiseert het bestuur deze viering.’ 
Gelet op het voorstel van schepen Geens om niet over dit agendapunt te besluiten, omwille van 
de reeds genomen stappen in dit dossier door het schepencollege; 
Gelet op de stemming over het voorstel om niet te besluiten, hetwerk wordt aangenomen met 
19 ja-stemmen, 2 neen-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Kristof Van Hoye, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van 
Leuven, Diede Van Dun, Aline Maes, Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; neen-
stemmen: Eric Vermeiren, Jack Jacobs); 
 Besluit met 19 ja-stemmen bij 2 neen-stemmen: 
Er wordt geen besluit genomen over onderhavig agendapunt. 

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 beëindigt de openbare zitting van de vergadering, en schorst vervolgens de 
vergadering, om 21:30 uur.  
 De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in besloten zitting conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake 
De voorzitter opent de besloten zitting van de vergadering om 21:52 uur. 
 De Gemeenteraad, besloten zitting 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt een vraag gesteld aan het college van 
burgemeester en schepenen. Aangezien het gaat om een aangelegenheid die de persoonlijke 
levenssfeer raakt, wordt deze vraag op bevel van de voorzitter behandeld in besloten zitting. 
                          De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:53 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De Algemeen directeur, 

 
 
 
 

 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
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