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De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

1. Betreft: GR/2021/058 - Jaarrekening 2020, deel gemeente. Vaststelling.   
Gelet op het decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 
Gelet op Ministerieel besluit d.d. 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels, en de digitale rapportering van de de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Overwegende dat het voorontwerp van de jaarrekening 2020 werd besproken op 4 augustus 2021 
door het managementteam; 
Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2020 dat is bijgevoegd; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De jaarrekening 2020, deel gemeente, in de versie zoals heden voorgelegd aan de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

2. Betreft: GR/2021/080 - Jaarrekening 2020, deel OCMW. Goedkeuring.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig bij de behandeling van dit 
agendapunt, om toelichting te verschaffen bij de voorliggende documenten.  
Gelet op het decreet d.d. 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit d.d. 30 maart 2018 van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen; 
Gelet op Ministerieel besluit d.d. 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels, en de digitale rapportering van de de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 
Overwegende dat het voorontwerp van de jaarrekening 2020 werd besproken op 4 augustus 2021 
door het managementteam; 
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Gelet op het ontwerp van de jaarrekening 2020 dat is bijgevoegd; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De jaarrekening 2020, deel OCMW, in de versie zoals heden voorgelegd aan de 
gemeenteraad, wordt goedgekeurd. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

3. Betreft: GR/2021/064 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur 
bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende 
maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad; dat hierin minstens bepalingen 
worden opgenomen over o.a. de wijze van verzending van de oproeping en de 
terbeschikkingstelling van het dossier aan de gemeenteraadsleden; 
Gelet op bijgevoegd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 
28 januari 2019; 
Gelet op de toenemende digitalisering binnen het lokaal bestuur; 
Gelet op art. 9 van het huishoudelijk reglement dat stelt dat de dossiers vanaf de oproeping 
digitaal ter beschikking worden gesteld, alsook op papier ter inzage liggen in het 
raadsledenlokaal; 
Overwegende dat de diensten van het lokaal bestuur de toenemende digitalisering steunen; dat 
de papieren dossiers vaak grote bundels papier bevatten (plannen, bestekken,..) 
Gelet op het voorstel om de papieren versies weg te laten in het kader van de toenemende 
digitalisering; 
Gelet op het voorliggend ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen van het huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad, in het kader van de toenemende digitalisering. 
Art.2.- Het huishoudelijk reglement in hernieuwde versie te bezorgen aan de raadsleden. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

4. Betreft: GR/2021/070 - Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. 
Vaststelling.   

Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op de Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de 
verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953; 
Gelet op de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen; 
Gelet op de Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en 
tot wijziging van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen; 
Gelet op het Consulair Wetboek van 21 december 2013, meer bepaald artikel 50-67; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018, meer bepaald artikel II, 31, tweede lid; 
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende 
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende 
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen 
waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 
ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de Wet van 14 
maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, 
gecoördineerd op 12 oktober 1953; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de 
woningkwaliteitsbewaking; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de 
retributies; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 
identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf 
jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarvan de 
bijlage is gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 27 maart 2013; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten, meer 
bepaald artikel 2; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief FOD Binnenlandse Zaken van 12 september 2017; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de vestiging van een 
belasting op het afleveren van administratieve stukken; 
Overwegende dat de relevante Vlaamse woonregelgeving vanaf 1 januari 2021 werd 
gecoördineerd in een ‘Vlaamse Codex Wonen’ en een globaal ‘besluit tot uitvoering van de 
Vlaamse Codex Wonen’; dat het in navolging van de wijziging van de regelgeving aangewezen 
lijkt om het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken te wijzigen, in 
concreto de bepalingen met betrekking tot het conformiteitsattest; dat ter zake nog verwezen 
wordt naar het kwaliteitsbesluit, hetwelk inmiddels vervangen werd door het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Overwegende dat het omwille van de duidelijkheid aangewezen lijkt om het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de vestiging van een belasting op het 
afleveren van administratieve stukken op te heffen en te vervangen door een nieuw besluit; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de vestiging van een 
belasting op het afleveren van administratieve stukken wordt opgeheven. 
Art. 2.- Met ingang van heden voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
belasting gevestigd op de aflevering van administratieve stukken.  
Art. 3.- De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door 
de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.  
Art. 4.- §1. De bedragen van de belasting worden als volgt vastgesteld: 
1° voor identiteitskaarten (eiD) en vreemdelingenkaarten (EVK, uitgezonderd het vernieuwen, 
verlengen of vervangen van een elektronische vreemdelingenkaart A): het bedrag aangerekend 
door de hogere overheid, verhoogd met een bedrag van € 2; 
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2° voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van een elektronische vreemdelingenkaart A 
(maximaal éénmaal per jaar): het bedrag aangerekend door de hogere overheid, verhoogd met 
een bedrag van € 35; 
3° voor Kids-iD (identiteitskaarten voor kinderen onder de twaalf jaar): het bedrag aangerekend 
door de hogere overheid; 
4° voor identiteitsbewijzen voor een niet-Belgisch kind: € 2; 
5° voor paspoorten voor meerderjarigen: het bedrag aangerekend door de hogere overheid, 
verhoogd met een bedrag van € 5; 
6° voor paspoorten voor minderjarigen: het bedrag aangerekend door de hogere overheid; 
7° voor voorlopige rijbewijzen (Europees): het bedrag aangerekend door de hogere overheid; 
8° voor definitieve rijbewijzen (Europees): het bedrag aangerekend door de hogere overheid, 
verhoogd met een bedrag van € 5; 
9° voor internationale rijbewijzen: het bedrag aangerekend door de hogere overheid, verhoogd 
met een bedrag van € 4; 
10° voor verklaringen van wettelijke samenwoonst: € 5; 
11° voor een bewijs bij een huwelijk: € 15; 
12° voor een nieuwe PIN/PUK-code: € 5; 
13° voor een token voor een niet-inwoner: € 10; 
14° voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning, zoals bedoeld in het Besluit van 
de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021: € 62,50; 
15° voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning, zoals bedoeld in het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021: € 62,50, verhoogd met 
€ 12,50 per kamer, met een maximum van € 1 250.  
§2. De in paragraaf 1 vermelde bedragen worden verhoogd met de eventuele kosten die door de 
hogere overheid worden aangerekend voor een spoedprocedure.  
Art. 5.- Van de belasting worden vrijgesteld: 

• de eerste elektronische identiteitskaart of een verblijfsbewijs voor vreemdelingen aan 
een kind vanaf 12 jaar; 

• de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen alsook de instellingen van openbaar nut; 

• de stukken die krachtens een wet, decreet, koninklijk besluit, besluit van de Vlaamse 
Regering of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen 
te worden afgegeven; 

• de stukken, die aan behoeftige personen worden afgegeven, hetgeen wordt vastgesteld 
door elk overtuigend bewijsstuk; 

• de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 

• de mededeling door de politie, aan de verzekeringsmaatschappijen, van de inlichtingen 
omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare 
weg; 

• de geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van het 
openbaar vervoer; 

• de bescheiden nodig voor het solliciteren voor een betrekking door werklozen (al dan niet 
uitkeringsgerechtigd), pas afgestudeerden, laatstejaarsstudenten, leerlingen van het 
laatste jaar secundair onderwijs of werkzoekende personen van wie het enig inkomen, 
het bestaansminimum is, dewelke zelf het bewijs dienen te leveren dat ze voor 
vrijstelling in aanmerking komen en dat de bescheiden waarvoor ze de 
belastingvrijstelling vragen, bij het solliciteren nodig zijn; 

• alle akten of getuigschriften, opgemaakt en afgeleverd voor de uitvoering van de wet 
betreffende het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private goederen; 

• het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd voor een woning die nieuw ingehuurd wordt 
door het sociaal verhuurkantoor; 
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• het conformiteitsattest dat ambtshalve wordt afgeleverd voor een woning.  
De belasting is niet toepasselijk voor de afgifte van stukken die krachtens een wet, een 
koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve 
van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het 
afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen.  
Art. 6.-  Het bedrag van de belasting dient contant te worden betaald tegen afgifte van een 
betalingsbewijs bij aanvraag, eventueel vermeerderd met eventuele verzendingskosten.  
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.  
Art. 7.- De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.  
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of wanneer de belasting een 
kohierbelasting wordt, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
de indiening ervan.  
Art. 8.- Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek 
van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.  
Art. 9.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

5. Betreft: GR/2021/076 - Lokale bronopsporing. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken 
- optie 1. Goedkeuring. Bekrachtiging.   

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-
19-pandemie te versterken, het geconsolideerde  besluit van de Vlaamse regering van 23 april 
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het 
contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 januari 2021 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst van gemeenten die zich verenigen in het kader van het besluit van 
de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te 
versterken - optie 2 - werd goedgekeurd en waarbij akkoord werd gegaan met de aanduiding van 
de gemeente Merksplas als penvoerende gemeente; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 april 2021 tot verlenging van bovenvermelde 
overeenkomst; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 mei 2021 houdende 
goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst; beslissing die bekrachtigd 
werd door de gemeenteraad op 31 mei 2021; 
Overwegende dat de Vlaamse Regering met het besluit van 16 juli 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie 
te versterken (hierna BVR 16 juli  2021) de contouren voor de complementaire werking en inzet 
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in preventie, sensibilisering, lokale bronopsporing, quarantaine-coaching en aandacht voor 
kwetsbare personen door lokale besturen na 31 augustus 2021 heeft uitgewerkt, met een 
bijhorende subsidie voor optie 1; 
Overwegende dat de gemeenten die inzetten op optie 1 (sensibilisering / 
communicatie, preventie, bronopsporing en quarantaine-coaching) een forfaitaire subsidie 
krijgen van € 0,125 per inwoner per maand voor een periode van 1 september 2021 tot en met 
15 oktober 2021; 
Overwegende dat het lokaal bestuur complementair wil inzetten op optie 1; dat hiertoe een 
voorstel van samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werd 
uitgewerkt; 
Overwegende dat het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de 
bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG); 
Overwegende dat het lokaal bestuur beroep doet op de Eerstelijnszone Kempenland voor de 
nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen; 
Overwegende dat de engagementen die het lokaal bestuur opneemt geen afbreuk doet aan de 
engagementen die de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen 
heeft binnen de werking van de ELZ, integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te 
versterken; 
Gelet op het voorstel om de gemeente Merksplas te mandateren als penvoerende gemeente voor 
de gemeentebesturen van Turnhout, Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar, Ravels, 
Arendonk en Baarle-Hertog om deze overeenkomst af te sluiten, uit te voeren en daartoe het 
nodige personeel aan te nemen; 
Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst;  
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toeliet te wachten tot de eerstvolgende 
gemeenteraad omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 augustus 2021 
houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de 
bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken - optie 1; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De raad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, het geconsolideerde  besluit van de 
Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie 
te versterken. 
Art. 2.- De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 
augustus 2021 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken - optie 1 
en waarbij de gemeente Merksplas als penvoerende gemeente wordt aangeduid. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

6. Betreft: GR/2021/073 - Solidariteitsactie- en inzamelactie n.a.v. overstromingen juli 2021. 
Rode Kruis. Subsidie. Goedkeuring.   

Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de raad bevoegd is inzake het toekennen van nominatieve subsidies en 
toelagen aan organisaties en verenigingen; 
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Overwegende dat er in het meerjarenplan 2020-2025 hiervoor de nodige kredieten zijn voorzien; 
Gelet op het voorliggend voorstel; 
Overwegende dat schepen Nathalie Cuylaerts namens het schepencollege een amendement 
wenst in te dienen dat luidt als volgt: ‘Ten eerste: In het overwegend gedeelte wordt de passage 
‘Overwegende dat het Rode Kruis Vlaanderen een oproep doet via radio, op tv-kanalen en op 
sociale media om solidair te zijn met de slachtoffers van de overstromingen; 
Gelet op het voorstel om vanuit het lokaal bestuur van Rijkevorsel een gift te doen van € [ …] 
aan het Rode Kruis Vlaanderen ten voordele van de slachtoffers van de overstromingen op 
rekeningnummer BE70 0000 0000 2525’ geschrapt, en vervangen door de volgende tekst: 
‘Overwegende dat het bestuur solidair wil zijn met de slachtoffers van de overstromingen in 
juli 2021; dat het bestuur hiertoe een bedrag van € 12.322 voorziet, hetwelk aangewend kan 
worden in speciën of in natura; 
Overwegende dat het aangewezen wordt geacht dat de voorziene hulp, in speciën of in natura, 
rechtstreeks terechtkomt bij de inwoners van een getroffen gemeente; dat het daartoe 
wenselijk is dat contact wordt genomen met een lokaal bestuur uit de betrokken regio; dat het 
college de nodige stappen zet om te onderzoeken welk lokaal bestuur open staat voor deze 
hulpverlening;’ 
Ten tweede: Het voorstel van besluit wordt geschrapt, en vervangen door volgend besluit: 
Art. 1.- Vanuit het lokaal bestuur van Rijkevorsel wordt een bedrag van 1 euro per inwoner, 
zijnde een bedrag van € 12.322 voorzien, hetwelk aangewend dient te worden - in speciën of in 
natura - voor hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in juli 2021. 
Art. 2.- Het college dient de nodige stappen te zetten om te onderzoeken welk lokaal bestuur 
uit de getroffen regio open staat voor deze hulpverlening ten behoeve van zijn inwoners. 
Vervolgens zal de hulp in de gewenste vorm ten bedrage van € 12.322 worden overgemaakt aan 
het geselecteerde lokaal bestuur.’ 
Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat het bestuur solidair wil zijn met de slachtoffers van de overstromingen in juli 
2021; dat het bestuur hiertoe een bedrag van € 12.322 voorziet, hetwelk aangewend kan worden 
in speciën of in natura; 
Overwegende dat het aangewezen wordt geacht dat de voorziene hulp, in speciën of in natura, 
rechtstreeks terechtkomt bij de inwoners van een getroffen gemeente; dat het daartoe 
wenselijk is dat contact wordt genomen met een lokaal bestuur uit de betrokken regio; dat het 
college de nodige stappen zet om te onderzoeken welk lokaal bestuur open staat voor deze 
hulpverlening; 
Gelet op de stemming over het amendement, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
goedgekeurd, waardoor de stemming over de hoofdvraag – gezien de formulering van het 
amendement - niet meer aan de orde is, conform art. 17 van het huishoudelijk reglement; 

Besluit: 

Art. 1.- Vanuit het lokaal bestuur van Rijkevorsel wordt een bedrag van 1 euro per inwoner, 
zijnde een bedrag van € 12.322 voorzien, hetwelk aangewend dient te worden - in speciën of in 
natura - voor hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in juli 2021. 
Art. 2.- Het college dient de nodige stappen te zetten om te onderzoeken welk lokaal bestuur 
uit de getroffen regio open staat voor deze hulpverlening ten behoeve van zijn inwoners. 
Vervolgens zal de hulp in de gewenste vorm ten bedrage van € 12.322 worden overgemaakt aan 
het geselecteerde lokaal bestuur. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

7. Betreft: GR/2021/083 - Ondertekening lokaal Energie-en Klimaatpact. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030; 
Gelet op het ondertekenen door de gemeente van het burgemeestersconvenant op 28 augustus 
2019; 
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Gelet op de deelname aan het door IOK en de provincie gecoördineerd streekproject 
Kempen2030 dat kadert binnen dit vernieuwde Burgemeestersconvenant en één gezamenlijke 
visie vormt op vlak van energie en klimaat onder alle 29 Kempense lokale besturen; 
Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024:Ook de Vlaamse en lokale overheden 
nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Net zoals de Vlaamse Overheid 
zullen gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en autonome 
gemeentebedrijven worden gevraagd dat zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 2030 ten 
opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09% realiseren op het 
energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend 
erfgoed). 
Gelet op art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: 'De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 
van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de 
verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de 
duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.' 
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact 
ondertekent en de gewenste en mogelijke acties uitvoert; 
Overwegende dat de gemeente zodoende heeft recht op financiële ondersteuning van de 
Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht; 
Overwegende dat de gemeenteraad het Lokaal Energie- en Klimaatpact dient te ondertekenen 
voor vrijdag 29 oktober 2021; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 16 augustus 2021; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig art.- De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en 
Klimaatpact. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

8. Betreft: GR/2021/072 - Bibliotheek. Aanpassing retributiereglement. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op voorliggend huidig retributiereglement van de bibliotheek; 
Gelet op voorliggend voorstel tot aanpassing van het retributiereglement; 
Gelet op voorliggend advies van het beheersorgaan bibliotheek; 
Gelet op het intern overleg binnen het team bibliotheek; 
Gelet op het overleg met de schepen van bibliotheek; 
Gelet op het overleg met de dienst financiën; 
Overwegende dat het huidige reglement niet meer up-to-date is; dat de volgende wijzigingen 
worden voorgesteld (gemarkeerd met geel in de betreffende bijlage): verduidelijkingen waar 
nodig (bv. dat er e-boeken verkrijgbaar zijn), actualisering waar nodig (bv. van de openingsuren) 
en aanpassingen waar nodig in functie van de omschakeling naar het Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem (bv. nieuwe boeteprocedure); dat voorgestelde aanpassingen die gevolgen 
hebben voor de financiën van de bibliotheek werden overlegd met de financiële dienst; dat het 
beheersorgaan van de bibliotheek een gunstig advies verleent over de voorgestelde 
aanpassingen; dat het nieuwe reglement in voege dient te treden wanneer de bibliotheek 
omschakelt naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem; dat de datum van omschakeling eind 
augustus wordt gecommuniceerd door Cultuurconnect; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig art.- gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het retributiereglement van de 
bibliotheek. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 
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9. Betreft: GR/2021/074 - Trage Wegen - Naamgeving pad Oud Lo - Looiweg en binnengebied 
Koekhoven. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 28 06 2021 
betreffende het opstarten van de naamgevingsprocedure voor de trage wegen Oud Lo - Looiweg 
en Binnengebied Koekhoven (hoek Leemans); 
Overwegende dat er reeds een advies was aangereikt door de Heemkundige kring; 
Gelet op het feit dat er een aanplakking is geweest vanaf 29 juni 2021, ter kennisgeving van de 
opgestarte procedure; 
Gelet op het feit dat er een advies werd gevraagd aan de cultuurraad op 29 juni 2021 en dat dit 
is toegekomen op 08 juli 2021, zijnde binnen de termijn van 30 dagen; 
Overwegende dat de cultuurraad volgende namen adviseert voor de trage wegen nl. Oud Lo - 
Looiweg : Krommenboompad en Binnengebied Koekhoven (hoek Leemans) : Hof van Playsantiën; 
Gelet op het Proces-verbaal van sluiting van de aanplakking die voor beide trage wegen werden 
opgesteld; 
Overwegende dat de naamgeving best kadert in de geest van voorgaande naamgevingen van 
trage wegen of verwijzing naar de historiek van een weg of gebied; 
Gelet op het voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 16 08 2021; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Akkoord te gaan met de naamgeving van de trage wegen zoals voorgesteld door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
* Oud Lo - Looiweg : Krommenboompad 
* Binnengebied Koekhoven (hoek Leemans) : Hof van Playsantiën. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

10. Betreft: GR/2021/084 - Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte 
Molenstraat 65.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de omzendbrief d.d. 3 mei 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, aangaande de transacties van 
onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten; 
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot het uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Vonderstraat en Molenstraat; dat in functie van de aan te leggen 
infrastructuur, hiervoor plaatselijk gronden moeten verworven worden ter verbreding van de 
wegzate; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.  06 juli 2020 
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen aan 
Molenstraat; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06 juli 2020 
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 Molenstraat; 
Overwegende dat het aankoopbedrag binnen de grenzen van het schattingsverslag valt; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondverwerving aan Molenstraat, 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 Molenstraat voor volgende delen 
van percelen : 
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 - afdeling 2 sectie H 639 W 2 P0000 (5a99ca) 
 Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Anke Symens van de 
afdeling Vastgoedtransacties, voor een perceel gelegen aan de Molenstraat, worden 
goedgekeurd. 
Art. 3.- De akten zullen verleden worden door een commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumerend ambtenaar. 
Art. 4.- Een 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, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

11. Betreft: GR/2021/078 - Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte 
Molenstraat 67.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de omzendbrief d.d. 3 mei 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, aangaande de transacties van 
onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten; 
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot het uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Vonderstraat en Molenstraat; dat in functie van de aan te leggen 
infrastructuur, hiervoor plaatselijk gronden moeten verworven worden ter verbreding van de 
wegzate; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.  06 juli 2020 
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen aan 
Molenstraat; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06 juli 2020 
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 Molenstraat; 
Overwegende dat het aankoopbedrag binnen de grenzen van het schattingsverslag valt; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondverwerving aan Molenstraat, 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 Molenstraat voor volgende delen 
van percelen : 
 - afdeling 2 sectie H 639 X 2 P0000 (6a45ca) 
 Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Anke Symens van de 
afdeling Vastgoedtransacties, voor een perceel gelegen aan de Molenstraat, worden 
goedgekeurd. 
Art. 3.- De akten zullen verleden worden door een commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumerend ambtenaar. 
Art. 4.- Een 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, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 
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12. Betreft: GR/2021/079 - Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte 
Molenstraat 95.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de omzendbrief d.d. 3 mei 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, aangaande de transacties van 
onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten; 
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot het uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Vonderstraat en Molenstraat; dat in functie van de aan te leggen 
infrastructuur, hiervoor plaatselijk gronden moeten verworven worden ter verbreding van de 
wegzate; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.  06 juli 2020 
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen aan 
Molenstraat; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06 juli 2020 
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 Molenstraat; 
Overwegende dat het aankoopbedrag binnen de grenzen van het schattingsverslag valt; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondverwerving aan Molenstraat, 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 Molenstraat voor volgende delen 
van percelen : 
 - afdeling 2 sectie H 646 X 2 P0000 (6a94ca) 
 Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Anke Symens van de 
afdeling Vastgoedtransacties, voor een perceel gelegen aan de Molenstraat, worden 
goedgekeurd. 
Art. 3.- De akten zullen verleden worden door een commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumerend ambtenaar. 
Art. 4.- Een 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, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

13. Betreft: GR/2021/077 - Grondverwerving delen van percelen Molenstraat. Goedkeuring akte 
Molenstraat 97.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de omzendbrief d.d. 3 mei 2019 van de Vlaams minister van Binnenlands bestuur, 
inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, aangaande de transacties van 
onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende 
erediensten; 
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om over te gaan tot het uitvoeren van weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Vonderstraat en Molenstraat; dat in functie van de aan te leggen 
infrastructuur, hiervoor plaatselijk gronden moeten verworven worden ter verbreding van de 
wegzate; 
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.  06 juli 2020 
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen aan 
Molenstraat; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 06 juli 2020 
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 Molenstraat; 
Overwegende dat het aankoopbedrag binnen de grenzen van het schattingsverslag valt; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondverwerving aan Molenstraat, 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 Molenstraat voor volgende delen 
van percelen : 
 - afdeling 2 sectie H 646 Y P0001 (8a59ca) 
 Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Anke Symens van de 
afdeling Vastgoedtransacties, voor een perceel gelegen aan de Molenstraat, worden 
goedgekeurd. 
Art. 3.- De akten zullen verleden worden door een commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumerend ambtenaar. 
Art. 4.- Een 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, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

14. Betreft: GR/2021/068 - De Raam. Aankoop gronden Bijencentrum De Raam door Kempens 
Landschap - Participatie. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het samenwerkingsverband van het gemeentebestuur met Kempens Landschap; 
Gelet op het feit dat er een overleg heeft plaatsgevonden met onderhandelingen met betrokken 
partijen bij het Bijencentrum De Raam met betrekking tot de aankoop van 4 percelen, 
kadastraal gekend onder sectie B met nummers 96a, 96b, 96c en 97 voor een totale oppervlakte 
van 1ha43a25c; 
Gelet op het feit dat er een akkoord werd bereikt voor een aankoopsom inclusief notarieel 
ereloon & kosten voor € 98 842,50; 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot participatie in de aankoop om het behoud 
van dit natuurgebied en tevens het Bijencentrum te kunnen garanderen; 
Gelet op het overeengekomen percentage van 20% op totale aankoopsom en lasten, komende op 
€ 19 768,50 geraamd bedrag te betalen door het gemeentebestuur; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 juni 2021, waar 
goedkeuring werd verleend voor de participatie in de aankoop; 
Overwegende dat door de financieel directeur een visum werd afgeleverd op 16 juni 2021, dat 
het budget beschikbaar is op MJP 1025; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring wordt gegeven aan de participatie in de aankoop van 4 percelen, kadastraal gekend 
onder sectie B met nummers 96a, 96b, 96c en 97 voor een totale oppervlakte van 1ha43a25c, 
voor een geraamd bedrag van € 19 768,50. 
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De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

15. Betreft: GR/2021/075 - Financiën. Aankoop gronden De Ster door politiezone 
Noorderkempen. Kennisname.   

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het e-mailbericht d.d. 30 juni 2021 van de politiezone met als bijlagen de voorstelnota 
voor de aankoop van de grond voor een nieuw politiegebouw en het schattingsverslag; 
Overwegende dat de politiezone een nieuw politiegebouw wenst te bouwen op een nieuwe 
locatie; dat de aankoop voor de grond ten bedrage van € 734 720 gebeurt met eigen middelen 
van de politiezone; dat hiervoor evenwel goedkeuring wordt gevraagd aan de colleges van 
burgemeester en schepenen van de politiezone; 
Overwegende dat het bestuur op zich geen bezwaar heeft tegen de aankoop van de grond, doch 
dat de aankoop van de grond en later ook het bouwen van een nieuw politiegebouw een 
fundamentele impact heeft op de gemeentelijke dotaties, zij het met betrekking tot de aankoop 
van de grond op impliciete wijze, aangezien de overschotten waarmee de aankoop wordt 
gefinancierd niet in mindering worden gebracht van de volgende dotatie; 
Overwegende dat het bestuur het derhalve om politieke redenen opportuun acht om de 
begrotingswijziging van de politiezone, dewelke noodzakelijk blijkt teneinde de bestemming van 
de kredieten te wijzigen, niet alleen aan de politieraad, maar tevens aan de gemeenteraad voor 
te leggen; 
Overwegende dat de waarnemend burgemeester dit als dusdanig heeft gecommuniceerd aan het 
politiecollege; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 19 juli 2021, waarbij werd beslist om principieel akkoord te 
gaan met de aankoop van de grond voor een nieuw politiegebouw door politiezone 
Noorderkempen ten bedrage van € 734 720, mits de begrotingswijziging van de politiezone, 
dewelke noodzakelijk blijkt teneinde de bestemming van de kredieten te wijzigen, ook aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het collegebesluit d.d. 19 juli 2021, waarbij werd beslist om principieel 
akkoord te gaan met de aankoop van de grond voor een nieuw politiegebouw door politiezone 
Noorderkempen ten bedrage van € 734 720, mits de begrotingswijziging van de politiezone, 
dewelke noodzakelijk blijkt teneinde de bestemming van de kredieten te wijzigen, ook aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

16. Betreft: GR/2021/082 - OMV-2021-108. Overdracht naar het openbaar domein en vaststelling 
lastvoorwaarden. Goedkeuring.   

Gelet op de aanvraag met dossiernummer OMV-2021-108 en in het omgevingsloket gekend als 
OMV_2021093460 ingediend door Debruyn Katrien, tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande constructies, vellen van een boom, 
bouwen van een meergezinswoning met handelspand en aanleggen van bovengrondse 
parkeerplaatsen en fietsenstalling gelegen te Hoogstraatsesteenweg 35. 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017, en latere wijzigingen; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009, en latere wijzigingen; 
Gelet op de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 
Overwegende dat in de aanvraag voorzien is de nieuwe bebouwing aan laten sluiten op de 
bestaande naastliggende bebouwing in de Leopoldstraat; 
Overwegende dat hierdoor een strook van 15.58 m² vrij komt tussen de nieuwe bebouwing en 
het voetpad ter hoogte van de Leopoldstraat (zie bijlage); 
Overwegende dat deze strook gratis overgedragen dient te worden naar het openbaar domein, 
zodat deze opgenomen kan worden bij het voetpad; 
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Overwegende dat de overdracht naar het openbaar domein een daad van beschikking betreft, 
waardoor de gemeenteraad bevoegd is en zich hierover dient uit te spreken; 
Overwegende dat overdrachten aan het openbaar domein in de gemeente Rijkevorsel steeds 
voorafgaand aan vergunningverlening beoordeeld worden door de gemeenteraad; 
Overwegende dat deze voorafgaande beoordeling door de gemeenteraad een beleidsmatige 
beslissing betreft, die reeds gedurende vele jaren nageleefd wordt; 
Overwegende dat er aldus in gevallen van overdracht aan het openbaar domein aldus nooit 
vergunningverlening plaatsvindt alvorens de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de 
betreffende overdracht aan het openbaar domein; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel, handelend als een goed en zorgvuldig bestuur, het 
gelijkheidsbeginsel dient te respecteren; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich bijgevolg ook in casu voorafgaand aan de 
vergunningverlening dient uit te spreken over de overdracht naar het openbaar domein, de 
nieuwe rooilijn alsook het opnemen van de gratis grondafstand als last in de 
omgevingsvergunning; 
Gelet op het voorstel van het college; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Akkoord te gaan met het voorstel tot opname in openbaar domein en goedkeuring te 
verlenen aan de nieuwe rooilijn 
Art.2.- Het nieuwe openbaar domein dient gratis afgestaan te worden, dit dient als dusdanig als 
last in de omgevingsvergunning opgenomen te worden 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

17. Betreft: GR/2021/086 - Extra punt. Verzoek tot omvormen Zuiderdijk tot fietsstraat. 
Goedkeuring.   

Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jack Jacobs, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt:’ De Kruispad is fietsstraat geworden om de 
verkeersveiligheid te verhogen wat zeker een goed initiatief is.  In de Zuiderdijk is er ook sport 
en recreatie zoals in de Kruispad met veel verkeer van zowel fietsers als gewoon verkeer, en 
ook nog zwaar vervoer. Daarom vinden wij dat deze straat ook zeker moet omgevormd worden 
naar een fietsstraat om alzo de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Ter stemming 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren in de Zuiderdijk, ook vooral voor de vele jeugdige 
fietsers die naar de voetbal en de chiro rijden stellen wij voor om deze straat zo snel mogelijk 
om te vormen naar een fietsstraat.’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen, 4 
ja-stemmen en 3 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, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen; ja-stemmen: Diede Van Dun, Aline Maes, Jack Jacobs, Eric Vermeiren; onthoudingen: 
Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop) 
 Besluit met 14 neen-stemmen, 4 ja-stemmen en 3 
onthoudingen: 
Geen goedkeuring wordt gegeven aan het voorstel dat luidt 'Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren in de Zuiderdijk, ook vooral voor de vele jeugdige fietsers die naar de voetbal en de 
chiro rijden, stellen wij voor om deze straat zo snel mogelijk om te vormen naar een 
fietsstraat.' 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 
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Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:59 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


