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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 (voegt 

zich bij de zitting tijdens de besprekingen van agendapunt 2), 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. 22 oktober 2020 ter zake, 

De voorzitter verzoekt de raad om de volgorde van de behandeling van de agendapunten te 
wijzigen, namelijk om het agendapunt ‘Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel 
OCMW’ te behandelen ná het agendapunt ‘Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel 
gemeente’. De raad gaat met dit verzoek eenparig akkoord. 
De voorzitter legt vervolgens aan de gemeenteraad voor om een punt bij hoogdringendheid toe 
te voegen aan de agenda, te weten ‘Coronacrisis. Noodfonds verenigingen. Mandaat 
schepencollege. Goedkeuring.’ 
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. 22 oktober 2020 ter zake, 

2. Betreft: GR/2020/142 - Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt. 
Gelet op de artikelen 41, 171 §4 en 176, 249 tot en met 256 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 
2018; 
Gelet op het ministerieel besluit over de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018; 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 inzake strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale 
en provinciale besturen van 3 mei 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 20 november 2020 inzake het 
voorontwerp van meerjarenplan 2020-2025; 
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Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, dat 
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd; 
Gelet op de besprekingen; 
Gelet op het amendement ingediend door schepen Geens, dat ertoe strekt om de 
investeringsdotatie voor 2021 aan de politiezone, dewelke is opgenomen in het MJP, te wijzigen 
in € 16.818, daar de politieraad van de zone Noorderkempen de definitieve cijfers van de 
dotatie nog gewijzigd heeft na het vertrek van de dossierstukken aan de raadsleden; 
Gelet op de stemming over dit amendement, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
goedgekeurd; 
Gelet op de stemming over het eigenlijke agendapunt, hetwelk eveneens met eenparigheid van 
stemmen wordt aangenomen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, in de geamendeerde versie zoals heden 
voorgelegd aan de gemeenteraad, wordt vastgesteld. 
Art. 2.- Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 250 over het lokaal bestuur overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend 
via videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

De voorzitter gaat over tot de schorsing van de zitting om 21:11 uur. 
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend 
via videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

De schorsing wordt opgeheven om 21:29 uur en de zitting wordt hervat in aanwezigheid van 
eenentwintig aanwezige raadsleden. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend 
via videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

1. Betreft: GR/2020/141 - Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt. 
Gelet op de artikelen 41, 171 §4 en 176, 249 tot en met 256 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 
2018; 
Gelet op het ministerieel besluit over de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018; 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 inzake strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale 
en provinciale besturen van 3 mei 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 20 november 2020 inzake het 
voorontwerp van meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, dat aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd; 
Gelet op de besprekingen; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, in de versie zoals heden voorgelegd aan de 
OCMW-raad, wordt goedgekeurd. 
Art. 2.- Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 250 over het lokaal bestuur overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid. 
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De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

3. Betreft: GR/2020/149 - Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2020. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel het aangewezen acht een financiële inspanning te 
leveren teneinde het leed in de wereld te verzachten; 
Overwegende dat hiertoe in het meerjarenplan voor 2020 een bedrag van € 20.000 is 
ingeschreven; 
Overwegende dat tot verdeling van de subsidie dient te worden overgegaan; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- Goedkeuring te hechten aan onderstaande verdeling van de subsidies dienstjaar 
2020 inzake ontwikkelingssamenwerking: 

 Broederlijk delen: 1.350 € 

 11.11.11: 2.500 € 

 Artsen zonder Grenzen: 4.000 € 

 Oxfam: 500 € 

 Covid 12-12: 1.400 € 

 Wereldsolidariteit: 1.000 € 

 plaatselijke missionaris: Sterkens Walter : 1.500 € 

 Damiaanactie: 1.500 € 

 Handicap international: 1.000 € 

 Imani Belgium: 1.000 € 

 Volk in nood: 500 € 

 Moeders voor moeders: 500 € 

 Cunina: 500 € 
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

4.Betreft: GR/2020/148 - Verdeling subsidies 2021. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur, 
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is inzake het toekennen van subsidies en toelagen 
aan verenigingen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement ingediend door schepen Geens, dat ertoe strekt om de verdeling van 
de subsidies aan Samana te splitsen in 850€ (2/3e) voor afdeling centrum en 265€ (1/3e) voor 
afdeling Sint-Jozef op verzoek van Samana; 
Gelet op de stemming over dit amendement, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
goedgekeurd; 
Gelet op de stemming over het eigenlijke (en heden geamendeerde) agendapunt, hetwelk 
eveneens met eenparigheid van stemmen wordt aangenomen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

 Enig artikel.-De verdeling van de subsidies voor het jaar 2021 wordt goedgekeurd als volgt:  

begunstigde 2021 2020 opmerking 

Ferm dienst opvanggezinnen € 250 € 250   

adviesraad cultuur werkingskosten € 1.200 € 1.200   

adviesraad jeugd werkingskosten € 1.200 € 1.200   
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adviesraad sport werkingskosten € 1.200 € 1.200   

                        kampioenenviering € 750 € 750 moeten kosten binnenbrengen 

beheersorgaan bibliotheek werkingskosten € 600 € 600   

verenigde rijkevorselse molenaars € 1.300 € 1.300   

de singer €10 000 €10 000   

heemkundige kring € 1.200 € 1.200   

ondernemend rijkevorsel € 250 € 250   

        

bond beter leefmilieu € 100 € 100   

gecoro werkingskosten € 1.200 € 1.200   

miliueraad werkingskosten € 1.200 € 1.200   

landbouwprijs-milieuprijs € 1.000 € 1.000 
alternerend ene jaar landbouwprijs en 
ander jaar milieuprijs 

natuurpunt markvallei € 75 € 75   

oudercomité De Wegwijzer € 620 € 620   

oudercomité Het Kompas € 620 € 620   

oudercomité Het Moleke-St. Lucia € 620 € 620   

        

sportevenementen:     moeten onkosten binnenbrengen 

wielerwedstrijden juniors-aspiranten € 40 € 40 per wedstrijd 

wielerwedstrijden elite m contract € 100 € 100 per wedstrijd 

wielerwedstrijden elite z contract € 50 € 50 per wedstrijd 

sportwedstrijden € 75 € 75 per wedstrijd 

           incl G-sport plus €50 plus €50 per wedstrijd 

           incl jeugd plus €50 plus €50 per wedstrijd 

        

VVV toerisme € 7.300 € 7.300   

        

Akwadraat € 1.120 € 1.120 €112,00 per werknemer 

centrum ganspoel € 50   €25 per kind 

cm kernwerking € 75 € 75   

clara fey € 100 € 25 € 25 per patiënt 

consultatie vt het jonge kind € 700 € 700   

de 3master kasterlee € 100 € 225 €25,00 per kind 

de schakel € 500 € 500   

giblo beerse € 950   €25,00 per kind 

heder € 50   €25,00 per kind 

het raster € 450 € 350 € 25,00 per kind 

ispahan € 550 € 450 €25,00 per patiënt 

Katholieke Vereniging Gehandicapten 
Rijkevorsel 

€ 620 € 620   

mekanders € 350 € 350   
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mpi oosterlo € 25 € 25 € 25,00 per kind 

muco vereniging € 75 € 75   

oscare € 50     

oudercomité vibo scholen € 575 € 625 € 25,00 per kind 

oudercomité Muylenberg € 200 € 175 € 25,00 per kind 

revalidatiecentrum Noorderkempen € 150 € 150 € 25,00 per patiënt 

Rode Kruis Vlaanderen € 700 € 700   

samana centrum Rijkevorsel € 850 € 1.115 Splitsing bedrag centrum en Sint-Jozef 

samana Sint-Jozef € 265     

vogelrevalidatiecentrum € 25   1dier binnengebracht 

zevenbergen € 25 € 25 € 25,00 per kind 

        

vormselcatechese centrum € 75 € 75   

vormselcatechese st jozef € 75 € 75   

werkgroep 1e communie centrum € 75 € 75   

werkgroep 1e communie st jozef € 75 € 75   

werkgroep gezinsvieringen St Willibrordus € 75 € 75   

ijzerbedevaart € 50 € 50   

        

lokaal overleg werkingskosten € 1.200 € 1.200   

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

5.Betreft: GR/2020/143 - Dotatie politiezone 2021. Goedkeuring.   
Gelet op de wet van 7 december 1998 en latere wijzigingen tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikelen 40, 71, 75 en 
76; 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening 
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
Overwegende dat bij de vaststelling van de politiebegroting 2021 rekening werd gehouden met 
de verdeelsleutel zoals bepaald in het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere 
regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeentenpolitiezone; dat deze begroting 2021 voorziet in een toelage vanwege de 
gemeente Rijkevorsel voor een bedrag van € 942.641,00 in de gewone dienst en € 16.818,00 in 
de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De bijdrage van de gemeente  Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van 
politiebegroting 2021, zijnde in € 942.641,00 in de gewone dienst en € 16.818,00 in de 
buitengewone dienst, goed te keuren en toe te kennen aan de politiezone Noorderkempen nr. 
012519 Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorsel, Vrijheid 19 te 2320 Hoogstraten. 
Art.2.- Deze bedragen zullen voorzien worden in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit zal aangetekend ter goedkeuring overgemaakt worden aan de 
Gouverneur der Provincie Antwerpen en ter kennisgeving aan de Politiezone Noorderkempen te 
Hoogstraten. 
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De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

6.Betreft: GR/2020/144 - Dotatie HVZ Taxandria 2021. Goedkeuring.   
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening 
van de hulpverleningszones, hetwelk bepaalt dat de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, 
Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, 
Vosselaar deel uitmaken van de HVZ Taxandria; 
Gelet op artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, aangevuld en 
gewijzigd door een wet van 19 april 2014 houdende de gemeentelijke dotaties aan de 
hulpverleningszones;  
Gelet op de goedkeuring van de begroting 2021 in de zoneraad van HVZ Taxandria die een 
dotatie van de gemeente Rijkevorsel bevat, bestaande uit € 526.535 voor de gewone dienst en € 
115.253 voor de buitengewone dienst; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1- De dotatie 2021 aan de HVZ Taxandria ten bedrage van € 526.535 voor de gewone dienst 
en € 115.253 voor de buitengewone dienst wordt goedgekeurd. 
Art. 2.- De gewone en de buitengewone dotatie 2021 aan de HVZ Taxandria zal worden 
opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Rijkevorsel. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

7. Betreft: GR/2020/145 - LVS Projects. Wegtracé ter hoogte van Koekhoven 
Hoogstraatsesteenweg. Kosteloze grondafstand en vestiging erfdienstbaarheid. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 juni 2019 houdende de goedkeuring van de 
uitwerking van het binnengebied ter hoogte van Koekhoven 7 en Hoogstraatsesteenweg 82-88, 
door ontwikkelaar LVS Projects; de opgelegde voorwaarden in deze gemeenteraadsbeslissing in 
het bijzonder de kosteloze overdracht aan de gemeente van de openbare wegen, groene of 
verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en de gronden waarop deze zijn 
aangelegd; 
Gelet op de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV-2019-033 met betrekking op een 
terrein, gelegen Hoogstraatsesteenweg 82, 84A, 84B 
en 86 te 2310 Rijkevorsel, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie H nrs. 158X2, 159H2, 
159X,159G2, 847E, 847B, 847D, 847G en 847H, aangaande het slopen van 2 eengezinswoningen 
en 3 bijgebouwen, het rooien van 12bomen, het bouwen van een tweegezinswoning en een 
complex; 
Gelet op de twee voorgelegde ontwerpakten opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden, Sint-
Lenaartsesteenweg 53 te 2310 Rijkevorsel aangaande het overdragen van percelen aan de 
gemeente en het vestigen van een erfdienstbaarheid: 
- akte 1 aangaande het kosteloos overdragen aan de gemeente van een brandweg, voet- en 
fietspad, parkeerplaatsen en groenvoorziening opgericht op: 
1. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
847/G/P0000, met een gemeten oppervlakte van driehonderd drieënzeventig komma 
tweeënnegentig vierkante meter (373,92 m²). 
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 847/G/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerd kadastraal perceelnummer: 864/M/P0000. 
2. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
847/H/P0000, met een gemeten oppervlakte van honderd zevenentwintig komma 
zevenennegentig vierkante meter (127,97 m²). 
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Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 847/H/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerd kadastraal perceelnummer: 864/N/P0000. 
3. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
159/H/2/P0000, met een gemeten oppervlakte van duizend zevenenveertig komma veertig 
vierkante meter (1.047,40 m²). 
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 159/H/2/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerd kadastraal perceelnummer: 864/P/P0000. 
4. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
159/X/P0000, met een gemeten oppervlakte van honderd vier komma nul acht vierkante meter 
(104,08). 
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 159/X/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerde kadastrale perceelnummer: 864/R/P0000. 
Zoals voorschreven goed staat afgebeeld als loten 5a, 5b, 5c en 5d op een metingsplan opgesteld 
door landmeter-expert Koen Wouters, te Lille op 15 mei 2020 
- akte 2 aangaande de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van het goed sub 6 
(eigendom gemeente wegens goedkeuring akte 1), te weten het heersende erf, lastens de 
goederen sub 1, 2, 4 en 5, te weten het lijdende erf: 

1. De erfdienstbaarheid wordt gevestigd tot nut en gebruik van het voormeld goed sub 6, 
met als doel een aansluiting te vestigen tussen de aan te leggen brandweg en het voet- 
en fietspad gelegen op het goed sub 6 enerzijds en de straat anderzijds. 

2. Gebruik. De doorgang dient te allen tijde vrijgehouden te worden voor gebruik als 
doorgang voor hulpdiensten zoals brandweer, ambulance, … 
Daarnaast mag de erfdienstbaarheid uitgeoefend worden te voet en/of met een voertuig, 
en door alle mensen en dieren die zich begeven naar of komen van het goed sub 6. 

3. De erfdienstbaarheid bestaat erin dat de eigenaar van het lijdend erf aan de eigenaar 
van het heersend erf, die aanvaarden, de toelating verleent om, tot nut en gebruik van 
het heersend erf, een recht van doorgang te vestigen zoals ze is aangeduid op het 
metingsplan in bijlage in blauwe gearceerde kleur. 

4. Deze erfdienstbaarheid is kosteloos en eeuwigdurend. 
Gelet op het inplantingsplan en verhardingsplan aangeleverd door LVS-projects BVBA van 22 
februari 2019; 
Overwegende dat het bekomen van deze rechten volledig kosteloos is voor het lokale bestuur; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.  Goedkeuring te verlenen aan de kosteloze grondafstand en de vestiging van een 
erfdienstbaarheid voor openbaar nut ter hoogte van Hoogstraatsesteenweg 82, 84A, 84B 
en 86 te 2310 Rijkevorsel, zoals voorschreven goederen staan afgebeeld op het opmetingsplan 
opgesteld door landmeter-expert Koen Wouters, te Lille op 15 mei 2020. 
Art. 2. Voorgelegde ontwerpakte 1 aangaande de kosteloze grondverwerving ten voordele van de 
gemeente van een brandweg, voet- en fietspad, parkeerplaatsen en groenvoorziening wordt 
goedgekeurd zoals hieronder beschreven: 
1. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
847/G/P0000, met een gemeten oppervlakte van driehonderd drieënzeventig komma 
tweeënnegentig vierkante meter (373,92 m²). 
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 847/G/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerd kadastraal perceelnummer: 864/M/P0000. 
2. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
847/H/P0000, met een gemeten oppervlakte van honderd zevenentwintig komma 
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zevenennegentig vierkante meter (127,97 m²). 
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 847/H/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerd kadastraal perceelnummer: 864/N/P0000. 
3. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
159/H/2/P0000, met een gemeten oppervlakte van duizend zevenenveertig komma veertig 
vierkante meter (1.047,40 m²). 
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 159/H/2/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerd kadastraal perceelnummer: 864/P/P0000. 
4. Een perceel grond, volgens recente kadastrale legger gekend sectie H, deel van nummer 
159/X/P0000, met een gemeten oppervlakte van honderd vier komma nul acht vierkante meter 
(104,08). 
Volgens laatst overgeschreven titel: sectie H, deel van nummer 159/X/P0000, onder grotere 
oppervlakte. 
Gereserveerde kadastrale perceelnummer: 864/R/P0000. 
Zoals voorschreven goed staat afgebeeld als loten 5a, 5b, 5c en 5d op een metingsplan opgesteld 
door landmeter-expert Koen Wouters, te Lille op 15 mei 2020 
Art. 3. Voorgelegde ontwerpakte 2 aangaande de vestiging van een erfdienstbaarheid ten 
voordele van het goed sub 6, zoals aangeduid op het bijhorende opmetingsplan en eigendom van 
de gemeente wegens goedkeuring akte 1, te weten het heersende erf, lastens de goederen sub 
1, 2, 4 en 5, te weten het lijdende erf: 

1. De erfdienstbaarheid wordt gevestigd tot nut en gebruik van het voormeld goed sub 6, 
met als doel een aansluiting te vestigen tussen de aan te leggen brandweg en het voet- 
en fietspad gelegen op het goed sub 6 enerzijds en de straat anderzijds. 

2. Gebruik. De doorgang dient te allen tijde vrijgehouden te worden voor gebruik als 
doorgang voor hulpdiensten zoals brandweer, ambulance, … 
Daarnaast mag de erfdienstbaarheid uitgeoefend worden te voet en/of met een voertuig, 
en door alle mensen en dieren die zich begeven naar of komen van het goed sub 6. 

3. De erfdienstbaarheid bestaat erin dat de eigenaar van het lijdend erf aan de eigenaar 
van het heersend erf, die aanvaarden, de toelating verleent om, tot nut en gebruik van 
het heersend erf, een recht van doorgang te vestigen zoals ze is aangeduid op het 
metingsplan in bijlage in blauwe gearceerde kleur. 

4. Deze erfdienstbaarheid is kosteloos en eeuwigdurend. 
Art. 4. Beide aktes zullen verleden worden door Notaris Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53 te 
2310 Rijkevorsel. 
Art. 5. De voorzitter van de gemeenteraad en de door de gemeentesecretaris hiertoe via 
delegatie aangeduide ambtenaar worden gemachtigd de akte en alle erop betrekking hebbende 
stukken namens de gemeente te ondertekenen. 
Art. 6. Kennis te nemen dat alle kosten verbonden aan beide akten ten laste zijn van de 
grondontwikkelaar en er geen kosten zijn voor de gemeente Rijkevorsel. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

8. Betreft: GR/2020/150 - Reglement betreffende horeca pop-ups. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op VLAREM II; 
Gelet op de uniforme gemeentelijke politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en 
veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid; 
Overwegende dat het bestuur creatief ondernemerschap wil ondersteunen, gelet op de gunstige 
effecten daarvan op de volledige gemeente; dat binnen verschillende sectoren, maar vooral 
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binnen de horeca, het aanbod aan pop-up ondernemingen de laatste jaren sterk is toegenomen; 
dat horeca pop-ups zoals zomerbars en winterbars zorgen voor kansen om een vernieuwend 
aanbod naar de gemeente te brengen; dat er evenwel ook uitdagingen zijn, zoals enerzijds 
voldoende aandacht bij de ondernemers voor openbare orde, leefkwaliteit van de woonomgeving 
en het voldoen aan de regels en anderzijds een gelijk speelveld met gevestigde zaken en een 
snel, helder en eenvoudig vestigingsproces voor alle ondernemers; dat aldus bewaakt moet 
worden dat een en ander niet gebeurt ten koste van ondernemers die zich engageren om 
permanent een horecazaak uit te baten of afbreuk doet aan bestaande wettelijke bepalingen; 
dat er bijgevolg nood is aan een duidelijk kader voor horeca pop-ups; 
Overwegende dat er sprake is van een horeca pop-up als die onderneming duidelijk de intentie 
aangeeft voeding en/of dranken ter consumptie aan te bieden/ te verkopen: 

 voor maximaal 120 dagen aaneensluitend; 

 op een locatie waarvan zij een vestigingseenheid heeft laten registreren of zou moeten 
laten registreren in de Kruispuntbank Ondernemingen; 

Overwegende dat met deze omschrijving de scope wordt afgebakend; dat het hiernaast ook 
belangrijk is om te werken aan een afgelijnd en helder kader dat zowel voor de horeca pop-up 
ondernemer als voor het lokaal bestuur duidelijkheid schept; dat dit reglement als doel heeft dit 
kader te verzorgen; dat de bepalingen ervan aldus een verordenende kracht hebben na 
goedkeuring door de raad; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen 
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, 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; onthoudingen: Jack Jacobs, 
Eric Vermeiren); 

Besluit met 19 ja-stemmen bij 2 onthoudingen: 

Artikel 1: Algemene bepalingen 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° horeca pop-up: een commercieel initiatief voor de tijdelijke uitbating van een horecazaak 
voor maximaal 120 dagen aaneensluitend op een locatie waarvan een vestigingseenheid werd 
geregistreerd of geregistreerd zou moeten zijn in de Kruispuntbank Ondernemingen; 
2° aanvrager: de initiatiefnemer voor de horeca pop-up; 
3° omgevingsvergunning: een vergunning in de zin van het Decreet d.d. 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning; 
4° nevenactiviteit: een activiteit die gekoppeld is aan de horeca pop-up, maar geen deel 
uitmaakt van de reguliere werking ervan, zoals bijvoorbeeld een markt of festival (niet-
limitatieve opsomming). 
Artikel 2: Vastgelegde periodes 
Er worden twee seizoensgebonden periodes vastgelegd waarbinnen pop-up horecazaken kunnen 
worden toegelaten: 

 Zomerbars: vanaf 15 mei tot en met 15 september; 

 Winterbars: vanaf 15 november tot en met 15 februari. 
De periodes daartussen zijn pop-up vrije maanden. 
Artikel 3: Maximale uitbating van 120 dagen  
De uitbatingsperiode wordt ingepast in de wettelijke termijn van maximaal vier periodes van 30 
dagen of 120 opeenvolgende dagen per kalenderjaar, voor zover niet strijdig met de 
uitdrukkelijke voorwaarden van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen.  De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar 
niet.  
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Indien een tijdelijke constructie geplaatst moet worden voor de horeca pop-up, nemen de 
periodes vermeld in het eerste lid een aanvang op de eerste dag van de plaatsing van de 
constructie, ongeacht of de constructie voor de volledige uitbatingsperiode geplaatst worden. 
Indien een tijdelijke wijziging van de hoofdfunctie van een gebouw noodzakelijk is voor de 
horeca pop-up, nemen de periodes vermeld in het eerste lid een aanvang op de eerste dag van 
de tijdelijke functiewijziging, ongeacht of de functiewijziging voor de volle dertig dagen 
gebeurt. 
Artikel 4: Aanvraag  
§1. Elke aanvraag voor een horeca pop-up moet ten laatste vier maanden vóór aanvang van de 
geplande uitbatingsperiode worden ingediend bij de dienst lokale economie van de gemeente. 
De aanvraag bevat minstens volgende documenten: 

  Uittreksel uit KBO of Vlajo (registratie vestigingseenheid); 

  Uittreksel uit het strafregister; 

  Aansprakelijkheidsverzekering brand- en ontploffing; 

  Bewijs (brand)veiligheid; 

  Bewijs aangifte FAVV; 

  Bewijs aangifte SABAM; 

  Aanvraag drankvergunning; 

  Gedetailleerd plan van de locatie en eventuele constructies; 

  Alle overige documenten die noodzakelijk zijn voor de uitbating. 
De gemeente kan te allen tijde bijkomende documenten opvragen bij de aanvrager die 
noodzakelijk worden geacht om de aanvraag te beoordelen. 
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag weigeren of (voorwaardelijk) 
goedkeuren. Hierna kunnen er geen wijzigingen meer gebeuren. 
§3. Het is niet toegelaten om voorafgaandelijk aan de (voorwaardelijke) goedkeuring van het 
college van burgemeester en schepenen te communiceren over de aanvraag voor de horeca pop-
up. 
§4. De (voorwaardelijke) goedkeuring heeft betrekking op de uitbating van de horeca pop-up en 
houdt geenszins enige andere goedkeuring in. De toepasselijke regelgeving geldt onverminderd, 
zodat de (voorwaardelijke) goedkeuring voor de horeca pop-up steeds precair is en onder 
voorbehoud van eventuele andere noodzakelijke toelatingen.  
In het bijzonder moet de aanvrager tijdig contact opnemen met de dienst omgeving van de 
gemeente, opdat de noodzaak voor een omgevingsvergunning voor de horeca pop-up kan worden 
nagegaan. 
Tevens is een goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen nodig voor iedere 
nevenactiviteit. De aanvraag voor één of meerdere nevenactiviteiten moet minstens drie 
maanden voorafgaandelijk aan de nevenactiviteit worden ingediend bij het evenementenloket 
van de gemeente. Na de goedkeuring voor deze nevenactiviteit(en) kunnen geen wijzigingen 
meer worden aangebracht. 
Artikel 5: Vaste sluitingsdagen en einduren  
§1. Op maandag, dinsdag en woensdag mag er geen uitbating plaatsvinden. Voor feestdagen kan 
een uitzondering worden toegestaan op voorwaarde dat hierom wordt verzocht in de aanvraag 
vermeld in artikel 3. 
§2. Voor de horeca pop-up geldt een uiterste einduur voor zowel consumptie als muziek met een 
uitdoofprincipe van één uur vanaf het einduur om de gasten naar buiten te begeleiden. Tijdens 
het uur waarvoor dit uitdoofprincipe geldt, is het aanbieden van consumpties en het afspelen 
van muziek niet meer toegelaten. 
Voor de horeca pop-up in een akoestisch geïsoleerde binnenruimte geldt 24.00 uur als uiterste 
einduur.  
Voor de horeca pop-up in een buitenruimte geldt op donderdag en zondag 23.00 uur als uiterste 
einduur en geldt op vrijdag en zaterdag 24.00 uur als uiterste einduur. 
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Voor feestdagen of dagen waarop nevenactiviteiten worden georganiseerd, kan een uitzondering 
worden toegestaan op voorwaarde dat hierom wordt verzocht in de aanvraag vermeld in artikel 
3 voor wat betreft de feestdagen of in de aanvraag voor de nevenactiviteit voor wat betreft de 
dagen waarop nevenactiviteiten worden georganiseerd. Per uitbatingsperiode van 30 dagen 
kunnen er 2 uitzonderingen met een uiterste einduur van 01.00 u worden aangevraagd voor de 
organisatie van nevenactiviteiten. 
Artikel 6: Geluidsnormen  
Een horeca pop-up in binnen- of buitenruimte mag maximaal 85 dB produceren conform artikel 
6.7.3, §1 van VLAREM II.  
Voor een horeca pop-up in een binnenruimte kan een permanente uitzondering worden 
toegestaan op voorwaarde dat hierom wordt verzocht in de aanvraag vermeld in artikel 3. 
 Voor een buitenruimte kan slechts een uitzondering worden toegestaan voor een nevenactiviteit 
en op voorwaarde dat hierom wordt verzocht in de aanvraag voor die nevenactiviteit. 
Artikel 7: Inname openbaar domein 
Bij inname van het openbaar domein dient na afloop van de vergunde periode alles hersteld te 
worden in de oorspronkelijke staat. Schade aan het openbaar domein ten gevolge van deze 
inname zal rechtstreeks vergoed moeten worden aan het lokaal bestuur. 
Artikel 8: Slotbepalingen  
§1. In geval van inbreuken op de bepalingen in onderhavig reglement of andere toepasselijke 
regelgeving of niet-naleving van de bepalingen in het collegebesluit houdende de 
(voorwaardelijke) goedkeuring voor de uitbating van de horeca pop-up, behoudt het college van 
burgemeester en schepenen zich het recht voor om te allen tijde de goedkeuring voor de 
uitbating van de horeca pop-up in te trekken.  
§2. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2021. 
§3. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §1 en artikel 287 
van het Decreet Lokaal Bestuur.  
Overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende overheid 
op de hoogte gebracht van de bekendmaking van onderhavig reglement. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

9. Betreft: GR/2020/098 - Klachtenbehandeling. Rapportering.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2016 houdende de goedkeuring van het 
reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende 
de goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 december 2016 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Overwegende dat artikel 302 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat zowel de gemeenteraad 
als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling 
organiseert; dat het systeem van klachtenbehandeling overeenkomstig artikel 303 van Decreet 
Lokaal Bestuur zowel voor de gemeente als voor het OCMW op het ambtelijke niveau wordt 
georganiseerd en maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking 
hebben; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OCMW-raad 
over respectievelijk de klachten ingediend tegen de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat er de facto een gezamenlijk systeem van klachtenbehandeling is voor de 
gemeente en het OCMW, gezien het reglement inzake klachtenbehandeling gelijk is en dezelfde 
klachtencoördinator werd aangesteld; dat er derhalve voor wordt gekozen om de rapportering 
gezamenlijk te doen; 
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Gelet op onderstaand overzicht van de ingediende klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal 
(deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

Gelet op voorliggend detailoverzicht; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van onderstaand overzicht en voorliggend detailoverzicht van de ingediende 
klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal 
(deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

10. Betreft: GR/2020/159 - Extra punt. Coronacrisis. Noodfonds verenigingen. Mandaat 
schepencollege. Goedkeuring.  

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen m.b.t. de 
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en m.b.t. de 
armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie; 
Gelet op de coronacrisis en de verregaande financiële gevolgen voor verenigingen; 
Overwegende dat het lokaal bestuur van Rijkevorsel € 133 882,69 ontvangt uit vermelde 
noodfondsen; 
Gelet op de bevraging van de verenigingen; 
Gelet op de uitzonderlijke drukte bij de administratieve diensten van de cluster beleving wegens 
de coronacrisis en het daardoor veroorzaakte tijdsgebrek om een voorstel van reglement op de 
raad te agenderen; 
Overwegende dat het evenwel wenselijk is dat de verenigingen zo spoedig mogelijk beroep 
kunnen doen op deze financiële middelen; dat derhalve wordt voorgesteld om in afwachting van 
het reglement betreffende de toekenning van deze subsidies een mandaat te geven aan het 
college van burgemeester en schepenen voor het uitbetalen van voorschotten; 
Gelet op de bespreking; 
 Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Aan het college van burgemeester en schepenen een mandaat te geven om voorschotten uit te 
betalen voor de subsidies voor verenigingen met de middelen die aan het lokaal bestuur 
Rijkevorsel ter beschikking werden gesteld middels het Decreet van 19 juni 2020 tot het nemen 
van dringende maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de 
lokale besturen, en m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie in afwachting 
van de vaststelling van een reglement ter zake door de raad. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 
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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. 22 oktober 2020 ter zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


