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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 
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, Sabine Fransen, Jeroen 
Ooms, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:48 uur. 
 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

1. Betreft: GR/2021/128 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente. Vaststelling.   
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 7 oktober 2021 inzake het voorontwerp 
van meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, dat 
aan de gemeente wordt voorgelegd; dat de aanpassing van het meerjarenplan niet enkel de 
vaststelling van de kredieten van 2022 bevat, maar ook wijzigingen bevat in kredieten van 
andere jaren van het meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, wordt vastgesteld. 
De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

2. Betreft: GR/2021/129 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring.   
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; 
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Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 7 oktober 2021 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; dat de aanpassing van het meerjarenplan niet enkel de 
vaststelling van de kredieten van 2022 bevat, maar ook wijzigingen bevat in kredieten van 
andere jaren van het meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd. 
De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

3. Betreft: GR/2021/136 - Pidpa. Basishemelwaterplan Rijkevorsel. Goedkeuring.   
Dit agendapunt wordt met eenparigheid van stemmen verdaagd naar de volgende zitting. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

4. Betreft: GR/2021/123 - Afschaffing erfdienstbaarheid ter streke 'Loosen Hof' - servitude 
Helhoekweg 83. Goedkeuring akte.   

Dit agendapunt wordt met eenparigheid van stemmen verdaagd naar de volgende zitting. 
De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

5. Betreft: GR/2021/118 - Informatieveiligheid. Samenwerkingsovereenkomst oprichting en 
uitbating van zelfstandige groepering ‘WZK dienstverlening ZG’. Goedkeuring en aanduiding 
afgevaardigde stuurgroep.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;  
Gelet op de Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) d.d. 12 december 2016, die een 
kader biedt waarbinnen zelfstandige groeperingen kunnen worden opgericht met het oog op 
vrijstelling van BTW en dit onder strikte voorwaarden; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 2014, waarbij werd beslist om in het kader 
van samenwerking tussen gemeente en OCMW (artikel 271 gemeente- en OCMW-decreet) via het 
OCMW beroep te doen op de dienstverlening van de gemeenschappelijke dienst 
Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen; 
Gelet op de statuten van Welzijnszorg Kempen meer bepaald artikel 3 betreffende het doel van 
de welzijnsvereniging, meer specifiek het organiseren van gemeenschappelijke projecten en 
diensten die tegemoetkomen aan problemen die zich lokaal en in de regio stellen (concreet 
inzake initiatieven met betrekking tot informatieveiligheid); 
Gelet op de beslissing d.d. 24 februari 2021 van de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen 
om over te gaan tot de oprichting van een zelfstandige groepering en de 
samenwerkingsovereenkomst te finaliseren; 
Gelet op de beslissing d.d. 22 september 2021 van de Raad van Bestuur van Welzijnszorg 
Kempen tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, die wordt voorgelegd aan de 
participerende besturen; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen een intensief extern begeleidingstraject heeft doorlopen 
om te komen tot een oplossing voor de dienstverlening informatieveiligheid naar de lokale 
besturen; dat o.a. de BTW-regelgeving waar de dienstverlening aan moet beantwoorden, het 
advies van de organisatiebrede audit van Audit Vlaanderen in 2020 en de impact van de 
integratie van de gemeentes en OCMW's op vlak van facturatie voor Welzijnszorg Kempen aan de 
basis lag van dit traject;  
Overwegende dat het resultaat van dit traject het voorstel tot oprichting van een zelfstandige 
groepering zonder rechtspersoonlijkheid is; dat dit voorstel door de Raad van Bestuur van 
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Welzijnszorg Kempen werd goedgekeurd; dat het doel van deze zelfstandige groepering is om de 
huidige werking te waarborgen met vrijstelling van BTW; 
Overwegende dat de zelfstandige groepering een specifieke figuur is binnen de BTW-regelgeving 
die toestaat uitgaven en middelen te groeperen en vervolgens vrij van BTW te verdelen; dat de 
afspraken met betrekking tot de samenwerking, de inzet van het gemeenschappelijk personeel, 
de besluitvorming en de kostendeling in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd; dat 
het een samenwerking betreft met een duurzaam karakter; 
Overwegende dat voorliggende samenwerkingsovereenkomst op 22 september 2021 door de Raad 
van Bestuur van Welzijnszorg Kempen werd goedgekeurd; dat deze nu moet worden voorgelegd 
aan de participerende besturen;  
Overwegende dat de werking van de dienst en de bestaande dienstverlening aan de lokale 
besturen, IOK Afvalbeheer en Welzijnszorg Kempen op basis van deze 
samenwerkingsovereenkomst verder wordt gezet;  
Overwegende dat de omschakeling naar een zelfstandige groepering geen impact heeft op het 
reeds voorziene budget; dat de principes van kostendeling die reeds vroeger werden 
overeengekomen in deze werkwijze behouden blijven; 
Gelet op het verzoek om een afgevaardigde vanuit de gemeente aan te duiden om te zetelen in 
de stuurgroep van de zelfstandige groepering; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 20 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Bert Vangenechten, bekomt 15 ja-stemmen en dhr. Jeroen Ooms 
bekomt 5 ja-stemmen; 1 stem is ongeldig;  
Gelet op de stemming over artikel 1, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen; 

Besluit: 

Art. 1.- Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tot oprichting en uitbating van de betreffende 
zelfstandige groepering WZK Dienstverlening ZG goed te keuren. 
Art. 2.- Dhr. Bert Vangenechten, schepen, af te vaardigen voor de stuurgroep van de 
zelfstandige groepering. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

6. Betreft: GR/2021/130 - Onderwijs. Verslag ABOC d.d. 26/10/2021. Kennsname.   
Gelet op het verslag van het ABOC d.d. 26 oktober 2021; 
Gelet op het protocol van akkoord inzake de vacante lestijden voor vaste benoeming toestand 15 
oktober 2021 en de voorwaarden voor vaste benoeming per 1 januari 2022; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het verslag van het ABOC d.d. 26 oktober 2021. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

7. Betreft: GR/2021/135 - Toekenning van het ereburgerschap aan dokter Paul Stoffels. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het reglement ereburgerschap waarbij de gemeenteraad de titel van ereburger kan 
toekennen aan personen met een bijzondere verdienste voor het dorp; 
Gelet op de intentie van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning van het 
ereburgerschap aan dokter Paul Stoffels, hoofd van het wetenschappelijk onderzoek bij het 
Amerikaans farmaconcern Johnson & Johnson, geboren en getogen is in Achtel; 
Overwegende dat er reeds lange tijd contact is met dokter Stoffels; dat het dossier wegens de 
coronacrisis enige tijd heeft stilgelegen; dat dokter Stoffels met pensioen gaat einde 2021; 
Gelet op volgende motivering voor de toekenning van het ereburgerschap aan dhr. Stoffels:'Dhr. 
Paul Stoffels is afkomstig van Achtel, en studeerde geneeskunde aan de universiteiten van 
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Antwerpen en Hasselt en specialiseerde zich in infectiezieken en tropische geneeskunde. Zijn 
loopbaan startte hij als arts in Afrika eind de jaren 80, waar hij het HIV aidsvirus bestudeerde. 
Begin jaren 90 richtte hij zijn eigen biotechbedrijf op om een geneesmiddel tegen aids te 
ontwikkelen. Dat werd succesvol. Na de ontwikkeling van een succesvolle aidsremmer keerde hij 
in 2002 terug naar Janssen Pharmaceutica. Voor het moederbedrijf J&J werd hij in 2010 Chief 
Scientific Officer en werd hij verantwoordelijk voor alle wetenschappelijke realisaties van het 
concern. Dhr. Stoffels geniet veel erkenning in de farmaceutische wereld wereldwijd. Door zijn 
niet aflatende focus op hiv, tuberculose en ebola – de meest ernstige infecties ter wereld – 
stond hij aan de oorsprong van belangrijke medicijnen. In de laatste 15 jaar heeft hij meer dan 
25 belangrijke nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld, waarvan 7 recent aan de lijst van essentiële 
geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn toegevoegd. Dokter Stoffels stuurt 
wereldwijd 15.000 wetenschappers aan. De ontwikkeling van een COVID19-vaccin, is ook 
vandaag onmisbaar in de bestrijding van het coronavirus.' 
Overwegende dat dokter Paul Stoffels hiermee ruim voldoet aan de criteria dat hij 
daadwerkelijk bijgedragen heeft en nog steeds bijdraagt tot het welzijn en de welvaart van de 
mens, wereldwijd;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Aan dokter Paul Stoffels wordt de titel van ereburger van Rijkevorsel toegekend. 
Art.2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt verzocht een datum vast te leggen 
voor een plechtige huldiging. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

8. Betreft: GR/2021/110 - IOK. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 17/12/2021. 
Goedkeuring agenda, statutenwijziging en vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
legislatuur.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op de uitnodiging van IOK d.d. 18 oktober 2021 inzake de buitengewone algemene 
vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021 om 11 uur in 'De Casteleer', 
Pastorijstraat 38 te 2460 Kasterlee; 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 
volgende agendapunten bevat: 

1. Statutenwijziging 
2. Activiteitenplan 2022 
3. Begroting 2022 
4. Varia 

Gelet op bijgevoegd ontwerp van statutenwijziging met artikelsgewijze toelichting; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering van IOK; dat het aangewezen is een nieuwe 
aanduiding te doen van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende periode van 
de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens voorgedragen als vertegenwoordiger met mevr. Sabine 
Fransen als plaatsvervanger bekomen 17 ja-stemmen en dhr. Jeroen Ooms, voorgedragen als 
vertegenwoordiger met dhr. Jack Jacobs, voorgedragen als plaatsvervanger bekomen 4 ja-
stemmen; 
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Gelet op de stemming over de overige artikelen, dewelke met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van IOK met daarin vervat: 

• –    Wijziging artikel 2 - Rechtsvorm 

• –    Wijziging artikel 3 – Maatschappelijk doel 

• –    Wijziging artikel 6 – Hoedanigheid van de deelnemers 

• –    Wijziging artikel 7 – Maatschappelijk kapitaal en toereikend eigen vermogen 

• –    Wijziging artikel 14 – Aanvraag tot toetreding 

• –    Wijziging artikel 16 – Uittreding 

• –    Wijziging artikel 27 – Organisatie vergadering 

• –    Wijziging artikel 47 – Winstbesteding 

• –    Wijziging artikel 48 – Verlies 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan het activiteitenplan 2022. 
Art.3.- Goedkeuring te hechten aan de begroting 2022 en de hierin vervatte werkingskosten en 
tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK. 
Art.4.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 
IOK tot en met 31 december 2024 worden aangewezen: 

• - Dhr. Peter Janssens, raadslid (vertegenwoordiger) 

• - Mevr. Sabine Fransen, raadslid (plaatsvervanger) 
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.6.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

9. Betreft: GR/2021/111 - IOK Afvalbeheer. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 
17/12/2021. Goedkeuring agenda, statutenwijziging en  vervanging vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger legislatuur.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer; 
Gelet op de uitnodiging van IOK Afvalbeheer d.d. 18 oktober 2021 inzake de Algemene 
Vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021 om 11.45 uur in 'De Casteleer', 
Pastorijstraat 38 te 2460 Kasterlee; 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 
volgende agendapunten bevat: 

1. Statutenwijziging 

• 1.1.   Artikelsgewijze goedkeuring 

• 1.2.   Toetreding BGTS Baarle – Wijziging aandelenregister 
2. Activiteitenplan 2022 
3. Begroting 2022 
4. Varia 

Gelet op bijgevoegd ontwerp van statutenwijziging met artikelsgewijze toelichting met in het 
bijzonder de toetreding van BGTS Baarle tot IOK Afvalbeheer; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK Afvalbeheer, t.e.m. 31 december 2024; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer; dat het aangewezen is een 
nieuwe aanduiding te doen van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende 
periode van de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
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Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als vertegenwoordiger met mevr. 
Sabine Fransen als plaatsvervanger bekomen 17 ja-stemmen en dhr. Jack Jacobs, voorgedragen 
als vertegenwoordiger met dhr. Jeroen Ooms als plaatsvervanger bekomen 4 ja-stemmen; 
Gelet op de stemming over de overige artikelen, dewelke met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van IOK Afvalbeheer met daarin 
vervat: 

• –    Wijziging artikel 2 – Rechtsvorm 

• –    Wijziging artikel 6 – Hoedanigheid van de deelnemers 

• –    Wijziging artikel 8 – Maatschappelijk kapitaal en toereikend eigen vermogen 

• –    Wijziging artikel 15 – Aanvraag tot toetredin 

• –    Wijziging artikel 17 – Uittreding 

• –    Wijziging artikel 28 – Organisatie vergadering 

• –    Wijziging artikel 48 – Winstbesteding 

• –    Wijziging artikel 49 – Verlies 
Art.2.- Goedkeuring te hechten aan de toetreding van de Benelux Groepering voor Territoriale 
Samenwerking Baarle en de voorgestelde wijziging van het aandelenregister. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan het activiteitenplan 2022. 
Art.4.- Goedkeuring te hechten aan de begroting 2022 en de hierin vervatte werkingskosten en 
tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer. 
Art.5.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 
IOK Afvalbeheer tot en met 31 december 2024 worden aangewezen: 

•  dhr. Peter Janssens, raadslid (vertegenwoordiger) 

•  mevr. Sabine Fransen, raadslid (plaatsvervanger) 
Art.6.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.7.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 
Geel. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

10. Betreft: GR/2021/109 - TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering d.d. 14/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel aangesloten is bij TMVS dv sinds 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017; 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene jaarvergadering van TMVS dv, 
waarin de agenda van de buitengewone Algemene vergadering van 14 december 2021 werd 
meegedeeld als volgt: 

1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 
4. Begroting 2022 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 

Gelet op de bijhorende documenten in bijlage; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Stefan Maes en Wim De 
Visscher werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van TMVS dv 
vanuit het lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 
Art.2.- De mandaten van dhr. Stefan Maes als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing van 25 
februari 2019. 
Art.3.- De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 14 december 2021, te onderschrijven en hun 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
Art.4.- Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan TMVS dv. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

11. Betreft: GR/2021/112 - IVEKA. Buitengewone algemene vergadering 14/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur Rijkevorsel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is 
bij de opdrachthoudende vereniging Iveka; 
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven 1 oktober 2021 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka 
die op 14 december 2021 om 18 uur plaatsheeft in Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk; 
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken werd overgemaakt met bijgevoegde 
agenda: 

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de 
door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022. 
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Lieven Van Nyen en Wim 
De Visscher werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Iveka 
vanuit het lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 14 december 2021. 
Art.2-  De vertegenwoordiger van de gemeente die digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Iveka op 14 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze 
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 van 
onderhavige beslissing. 
Art.3.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher voor de Algemene Vergaderingen van IVEKA, lopende 
t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 
2019. 
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Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere-
niging Iveka, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

12. Betreft: GR/2021/124 - IKA. Buitengewone Algemene vergadering 14/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA; 
Overwegende dat de gemeente per aangetekend schrijven van 19 oktober 2021 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 14 december 2021 
plaatsheeft in Aldhem, Jagersdreef 1 te 2280 Grobbendonk (onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen);            
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 14 
december 2021 volgende agendapunten bevat: 

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2022. 

2. Statutaire benoemingen. 
3. Statutaire mededelingen. 

Overwegende dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente overgemaakt werd; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Kevin 
Druyts als vertegenwoordiger en dhr. Stefan Maes als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IKA en dit t.e.m. 31 december 2024; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IKA; dat het aangewezen is een nieuwe 
aanduiding te doen van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende periode van 
de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Jürgen Van Leuven, voorgedragen als vertegenwoordiger met 
plaatsvervanger dhr. Stefan Maes bekomen 17 ja-stemmen en dhr. Jeroen Ooms, voorgedragen 
als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger dhr. Jack Jacobs, bekomen 4 ja-stemmen; 
Gelet op de stemming over de overige artikelen, dewelke met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- De gemeenteraad, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, 
hecht zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van IKA die zal gehouden worden op 14 december 2021: 

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2022. 

2. Statutaire benoemingen. 
3. Statutaire mededelingen. 

Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 
IKA tot en met 31 december 2024 worden aangewezen 

• dhr. Jürgen Van Leuven, raadslid (vertegenwoordiger) 

• dhr. Stefan Maes, raadslid (plaatsvervanger) 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Art.3.-  De vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel die zal deelnemen aan de 
buitengewone Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging 
IKA op 14 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing. 
Art.4.-  Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA, p/a  Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. de 
heer Lieven Ex. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

13. Betreft: GR/2021/126 - Pidpa. Buitengewone algemene vergadering d.d. 17/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op de oproepingsbrief van Pidpa inzake de agenda van de digitale buitengewone Algemene 
vergadering van 17 december 2021 met volgende agenda: 

1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden 
2. Begroting 2022 
3. Toetredingen 
4.  Benoemingen 
5. Code van goed bestuur 
6. Varia 

     a)       Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – 
toelichting 
     b)       Vragen van vennoten 

7.  Goedkeuring van het verslag van de vergadering 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van 
mevr. Zoë Wouters en dhr. Lieven Van Nyen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene Vergaderingen van PIDPA tot 
en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde 
begroting 2022 en het toelichtend verslag. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de toetreding/uitbreiding van opdracht. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de 'Code van goed bestuur'. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de benoemingen. 
Art.5.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, mevr. Zoë Wouters en als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van Pidpa lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019; 
Art.6.- Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene 
Vergadering van 17 december 2021 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de 
benoemingen goed te keuren, evenals op elke andere algemene vergadering van Pidpa die wordt 
samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze vergadering. 
Art.7.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 
2018 Antwerpen. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 
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14. Betreft: GR/2021/133 - CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vervanging vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
Overwegende dat buitengewone algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op 16 
december 2021 op digitale wijze; 
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen en volgende agenda: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2022 
3. Toekenning dubbel presentiegeld voorzitter raad van bestuur 
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van 
dhr. Bert Vangenechten en dhr. Kevin Druyts als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv 
tot en met 31 december 2024; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering van de CIPAL dv; dat het aangewezen is een nieuwe 
aanduiding te doen van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende periode van 
de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen als vertegenwoordiger met als 
plaatsvervanger, dhr. Peter Janssens, bekomen 17 ja-stemmen en dhr. Jack Jacobs, 
voorgedragen als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger dhr. Jeroen Ooms bekomen 3 ja-
stemmen; 1 onthouding; 
Gelet op de stemming over de overige artikelen, dewelke met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van CIPAL dv van 16 december 2021. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 
CIPAL dv tot en met 31 december 2024 worden aangewezen: 

• - dhr. Bert Vangenechten, schepen (vertegenwoordiger) 

• - dhr. Peter Janssens, raadslid (plaatsvervanger) 
Art.4.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van CIPAL wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken 
vertegenwoordigers en Cipal dv. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

15. Betreft: GR/2021/131 - Pontes. Buitengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2021. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij intergemeentelijke vereniging PONTES 
(voorheen Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer) in de Provincie Antwerpen; 
Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 16 
december 2021 in het crematorium van Antwerpen-Wilrijk, Jules Moretuslei 2 (onder voorbehoud 
van de evolutie van het coronavirus); 
Gelet op het ontwerp van bijhorende documenten, zijnde de beleidsnota en budget 2022 en de 
toelichting van de werking van Pontes, in bijlage; 
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Gelet op de te behandelen agendapunten zijnde: 
1. Algemene vergadering: verslag 24 juni 2021 - goedkeuring 
2. Bestuur: wijziging samenstelling raad van bestuur - goedkeuring 
3. Bestuur: aanstelling bedrijfsrevisor (verlenging opdracht) - goedkeuring 
4. Beleid: beleidsnota 2022 - goedkeuring 
5. Financiën: budget 2022 - goedkeuring 
6. Algemeen: actuele dossiers - toelichting 
7. Varia en rondvraag 

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

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van PONTES van 16 december 2021. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van PONTES, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.3.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van PONTES wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken 
vertegenwoordigers en de cvba PONTES, J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

16. Betreft: GR/2021/134 - Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering 
d.d. 16/12/2021. Goedkeuring agenda en vervanging vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger legislatuur.   

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 statuten van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor Muziek en 
Woord De Noorderkempen; 
Gelet op de Benelux overeenkomst van 12 september 1986 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 het schrijven d.d. 30 oktober 2021 vanwege de Academie De Noorderkempen BGTS, 
Pastoor de Katerstraat 5 te 2387 Baarle-Hertog, houdende bijeenroeping van de Algemene 
Vergadering op donderdag 16 december 2021 om 19 uur in CC Baarle-Hertog (onder voorbehoud 
van de corona maatregelen); 
Gelet op de agendapunten die ter behandeling zullen voorgelegd worden : 
1. Opening 
2. Samenstelling Algemene Vergadering 
3. Goedkeuring vorig verslag 
4. Informatie schooljaar 2021-2022 
5. Bespreking en goedkeuring begroting 2022 
6. Varia-rondvraag 
7. Sluiting van de vergadering 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 november 2019 houdende aanduiding van 
vertegenwoordiger dhr. Kevin Druyts als volmachtdrager en dhr. Lieven Van Nyen als 
plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de kunstacademie de 
Noorderkempen BGTS t.e.m. 31 december 2024; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de kunstacademie de Noorderkempen BGTS; 
dat het aangewezen is een nieuwe aanduiding te doen van vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de resterende periode van de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Sabine Fransen, voorgedragen als vertegenwoordiger met als 
plaatsvervanger dhr. Lieven Van Nyen bekomen 17 ja-stemmen en dhr. Jeroen Ooms, 
voorgedragen als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger, dhr. Jack Jacobs bekomen 4 ja-
stemmen; 
Gelet op de stemming over de overige artikelen, dewelke met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit: 

Art. 1. Akkoord te gaan met de voorstellen van de raad van bestuur van de Kunstacademie De 
Noorderkempen BGTS betreffende de agendapunten van de Algemene Vergadering van 16 
december 2021. 
Art.2.- Als gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 
de kunstacademie De Noorderkempen BGTS tot en met 31 december 2024 worden aangewezen: 

• - mevr. Sabine Fransen, raadslid (vertegenwoordiger) 

• - dhr. Lieven Van Nyen, raadslid (plaatsvervanger) 
Art. 3. Voormelde volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen door de gemeenteraad  betreffende de 
agendapunten van voormelde Algemene Vergadering. 
Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de aangeduide 
vertegenwoordigers en aan de de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS, Pastoor De 
Katerstraat, 5 te 2387 Baarle-Hertog. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

17. Betreft: GR/2021/151 - Kempische Heerd NV. Algemene Vergadering. Vervanging 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger legislatuur.   

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur aandeelhouder is bij de Kempische Heerd nv, Parklaan 113 
te 2300 Turnhout; dat een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering 
kan voorgedragen worden voor legislatuur 2019-2024; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Peter Janssens werd 
aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Kempische Heerd en dhr. 
Kevin Druyts als plaatsvervanger tot en met 31 december 2021; 
Overwegende dat raadslid dhr. Kevin Druyts afstand wenst te doen van zijn mandaat als 
plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Kempische Heerd; dat het aangewezen is 
een nieuwe aanduiding te doen van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de resterende 
periode van de legislatuur, zijnde tot 31 december 2024; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als vertegenwoordiger met 
plaatsvervanger, mevr. Sabine Fransen bekomen 17 ja-stemmen en dhr. Jack Jacobs, 
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voorgedragen als vertegenwoordiger met als plaatsvervanger dhr. Jeroen Ooms bekomen 4 ja-
stemmen; 
Gelet op de stemming over de overige artikelen, dewelke met eenparigheid van stemmen 
worden aangenomen; 

Besluit: 

Art.1.- Worden verkozen om het lokaal bestuur Rijkevorsel te vertegenwoordigen in de 
Algemene Vergadering van de Kempische Heerd NV: 

• - dhr. Peter Janssens, raadslid (volmachtdrager) 

• - mevr. Sabine Fransen, raadslid (plaatsvervanger) 
Art.2.- De aanstelling geldt voor de periode vanaf de eerstvolgende algemene vergadering tot de 
eerstvolgende algemene vergadering in de volgende legislatuur, om de gemeente te 
vertegenwoordigen zoals hoger vermeld. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit over te maken aan de Kempische Heerd NV, Parklaan 113 te 
Turnhout. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

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. 13 oktober 2021, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:54 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


