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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 20:04 uur. 

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/2021/007 - Overeenkomst over het aanvullend aanbod Deeltijds Kunstonderwijs 
tussen de leden van de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente lid is van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie 
voor Muziek en Woord De Noorderkempen; 
Gelet op de Benelux-overeenkomst van 20 februari 2014 inzake grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten; 
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; 
Gelet op de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende de verlenging met 18 jaar van 
bovenvermeld samenwerkingsverband per 1 januari 2021 met bijhorende statutenwijziging; 
Gelet op het huidige aanbod Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) van Kunstacademie De 
Noorderkempen BGTS, met name de domeinen Muziek en Woord; 
Gelet op het huidige aanbod van IKO Hoogstraten, met name het domein Beeldende en 
audiovisuele kunsten; 
Gelet op de gezamenlijke werking van beide Deeltijds Kunstonderwijs-instellingen in de regio 
Noorderkempen; 
Gelet op de wens van beide instellingen het aanbod DKO in de vier domeinen (Muziek-Woord-
Dans-Beeldende en audiovisuele kunsten) op termijn in de regio Noorderkempen te realiseren en 
te optimaliseren; 
Gelet op de ambitie van beide instellingen hiervoor samen te werken op vlak van communicatie, 
promotie en publieke profilering; 
Gelet op het reeds bestaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide instellingen, in 
het kader van de bijkomende bepalingen inzake “tijdelijke projecten” voor regionale 
samenwerkingsverbanden, zoals bepaald in het inmiddels opgeheven Decreet DKO van 21 juli 
1990; 
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Gelet op het verzoek van de gemeente Ravels om met ingang van het schooljaar 2020-2021 een 
klas Beeldatelier 1ste en 2de graad op te starten in de lesplaats Weelde; 
Gelet op de opstart hiervan, na samenspraak en in akkoord met IKO-Hoogstraten, door de 
Kunstacademie Noorderkempen, als voorbereiding op een programmatie-aanvraag; 
Overwegende dat het wenselijk is bijkomende afspraken te maken over het inrichten van 
deeltijds kunstonderwijs (DKO) op het grondgebied van alle partijen; dat deze afspraken over 
het aanbod een aanvulling vormen op de bestaande samenwerking tussen de partijen in de 
Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kunstacademie De Noorderkempen; 
dat het de facto niet betekent dat er een afdeling DKO in Rijkevorsel dient te komen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de overeenkomst over het aanvullend aanbod Deeltijds 
Kunstonderwijs tussen de leden van de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen. 

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/2021/011 - Aanwijzing gemeentelijk omgevingsambtenaar.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op het Besluit d.d. 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 januari 2017 houdende de aanwijzing van mevr. 
Nancy Gabriëls als omgevingsambtenaar; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 november 2019 houdende de aanwijzing van mevr. 
Carolien Martens als omgevingsambtenaar; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 7 december 2020 houdende de aanstelling van mevr. Tinne 
Jacobs als deskundige omgeving in de graad B1-B3 in voltijds contractueel dienstverband voor 
onbepaalde duur vanaf 1 januari 2021; 
Overwegende dat het gelet op de interne taakverdeling aangewezen is dat mevr. Tinne Jacobs, 
deskundige omgeving, optreedt als omgevingsambtenaar voor wat betreft de vergunningsdossiers 
met betrekking tot ruimtelijke ordening in afwezigheid van mevr. Carolien Martens, 
omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige); dat het derhalve aangewezen 
lijkt om mevr. Tinne Jacobs, deskundige omgeving, aan te wijzen als omgevingsambtenaar in de 
zin van het Decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Overwegende dat betrokkene overeenkomstig artikel 143 van het Besluit d.d. 27 november 2015 
van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning aan een aantal voorwaarden moet voldoen; dat betrokkene houder moet 
zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B en moet beschikken over een relevante 
aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar; dat in afwijking daarvan personen die 
houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau C als gemeentelijke 
omgevingsambtenaar worden aangewezen op voorwaarde dat op de datum van goedkeuring van 
dit besluit de administratieve behandeling van aanvragen tot milieuvergunning, 
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning gedurende minstens vijf jaar een van 
hun hoofdtaken was; dat mevr. Tinne Jacobs hieraan voldoet; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Mevr. Tinne Jacobs vanaf heden aan te wijzen als omgevingsambtenaar, zoals bedoeld in het 
decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

 De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend  
 in openbare zitting conform het burgemeestersbesluit d.d. 
 22 oktober 2020 ter zake, 
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3. Betreft: GR/2021/015 - Grondverwerving delen van percelen Vlimmersebaan. Goedkeuring 
akten.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de goedkeuring van het rooilijn en grondinnameplan voor de Vlimmersebaan d.d. 15 
april 2019, in functie van de geplande wegenis- en rioleringswerken opgenomen in de 
meerjarenplanning; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.  28 januari 2019 
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen aan 
Vlimmersebaan; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 2019 
houdende de aanstelling van de afdeling Vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, 
voor het opmaken van de schattingsverslagen en om de aktes te verlijden voor de nodige 
grondverwervingen betreffende de heraanleg van het fietspad te Vlimmersebaan; 
Overwegende dat de aankoopbedragen vallen binnen de grenzen van het schattingsverslag; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondverwerving aan Vlimmersebaan, opgemaakt door de 
afdeling Vastgoedtransacties; 
Overwegende dat er voldoende budget voorzien is op MJP 1025; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de grondverwerving aan Vlimmersebaan voor volgende 
delen van percelen : 
- afdeling 2 sectie E 608 D4 (28ca) 
Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpaktes opgemaakt door commissaris Anke Symens van de 
afdeling Vastgoedtransacties, voor een perceel gelegen aan de Vlimmersebaan, worden 
goedgekeurd. 
Art. 3.- De akten zullen verleden worden door mevrouw Anke Symens, commissaris van de 
afdeling Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumerend ambtenaar. 
Art. 4.- Mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties, wordt gemachtigd 
om deze aktes en alle erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens het 
gemeentebestuur Rijkevorsel. 
Art. 5.- Alle kosten verbonden aan deze opdracht zijn ten laste van de gemeente Rijkevorsel. 
Art. 6.- Vast te stellen dat de betaling zal uitgevoerd worden met MJP 1025. 

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

De voorzitter sluit de vergadering om 20:44 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


