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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, 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: Karl Geens, 2e schepen 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
1. Betreft: GR/2022/047 - PONTES. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 23/06/2022. 

Goedkeuring agenda, statutenwijziging 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 algemene vergadering en buitengewone vergadering van PONTES 
op 23 juni 2022 in het crematorium te Lommel, Vonderdreef 10 (onder voorbehoud van de 
verdere ontwikkelingen van het coronavirus); 
Gelet op de bijhorende documenten in bijlage; 
Gelet op de te behandelen agendapunten zijnde: 

1. Algemene vergadering: verslag 16 december 2021 - goedkeuring 
2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2021 - 

goedkeuring 
3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2021 - 

aktename 
4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2021 - goedkeuring 
5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris - 

goedkeuring 
6. Goedkeuring statutenwijziging 
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 23 juni 2022. 
Art.2.- De voorgelegde statutenwijziging wordt goedgekeurd. 
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Art.3.- 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.4.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van PONTES 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 de cvba PONTES, J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2022/052 - IKA. Algemene vergadering d.d. 29/06/2022. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA; 
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven van 30 maart 2022 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van IKA die 
op 29 juni 2022 om 19u30 plaatsheeft in Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee;  
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 29 juni 2022 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Kennisneming verslagen van IKA van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2021. 

2. Goedkeuring jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met 

betrekking tot het boekjaar 2021. 
5. Statutaire benoemingen en mededelingen 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 november 2021 waarbij dhr. Jürgen Van Leuven werd 
aangeduid als vertegenwoordiger en dhr. Stefan Maes als plaatsvervanger in de algemene 
vergadering van IKA tot en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1. -Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te 
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 
vergadering van IKA van 29 juni 2022. 
Art.3.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering 
tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 29 juni 2022 (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 mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Jürgen Van Leuven en als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van IKA lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019; 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vere-
niging IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
lieven.ex@fluvius.be 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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3. Betreft: GR/2022/060 - TMVS dv. Algemene vergadering d.d. 21/06/2022. 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 buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die fysiek zal plaatsvinden op 
dinsdag 21 juni 2022 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent; 
Overwegende dat er een digitale inbelmogelijkheid zal zijn via ZOOM; 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene jaarvergadering van TMVS dv, 
waarin de agenda van de Algemene vergadering van 21 juni 2022 werd meegedeeld als volgt: 

1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 
4. Verslag van de commissaris 
5. a. Goedkeuring jaarrekening 2021 

b. Goedkeuring voorgestelde winstverdeling boekjaar 2021 
6. Kwijting aan de bestuurders en commissaris 
7. Actualisering presentiegelden 
8. Statutaire benoemingen 
9. Aanstelling commissaris 
10. Varia 

Gelet op de bijhorende documenten in bijlage; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Stefan Maes en Wim De 
Visscher werden aangeduid als vertegenwoordigers 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 23 juni 2022 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 23 juni 2022, 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, O.Z., 
4. Betreft: GR/2022/062 - IVEKA. Algemene vergadering d.d. 29/06/2022. 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 april 2022 werd opgeroepen 
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iveka die op 29 juni 
2022 om 18 uur plaatsheeft in “Den Eyck, Houtum 39 te 2460 Kasterlee”; 
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken werd overgemaakt met bijgevoegde 
agenda: 

1. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2021. 
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2. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2021(balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest 
(artikel 6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iveka met betrekking tot het boekjaar 2021. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. 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. 29 juni 2022. 
Art.2- De vertegenwoordiger van de gemeente die digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Iveka op 29 juni 2022 (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. 
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. 
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, O.Z., 
5. Betreft: GR/2022/068 - CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 23/06/2022. Goedkeuring 

agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op donderdag 23 juni 2022, 
om 16 uur, in het Technologiehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel, op hybride wijze (digitaal 
deelnemen mogelijk); 
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen en volgende agenda: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, 

afgesloten op 31 december 2021 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, 

afgesloten op 31 december 2021 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021 

7. Benoeming commissaris en vaststelling vergoeding 
8. Vervanging bestuurder 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 november 2021 houdende de aanduiding van 
dhr. Bert Vangenechten en dhr. Peter Janssens als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv 
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 algemene 
vergadering van CIPAL dv van 23 juni 2022. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2021. 
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, O.Z., 
6. Betreft: GR/2022/071 - PIDPA. Algemene Vergadering d.d. 24/06/2022. Goedkeuring agenda 

en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering 
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op de oproepingsbrief van 22 april 2022 waarmee Pidpa de agenda van de algemene 
vergadering heeft meegedeeld; 
Overwegende dat deze vergadering zal doorgaan op vrijdag 24 juni 2022 te 11.30 uur in Salons 
Van Dijck, te Frederik de Merodestraat 33, 2800 Mechelen, met ontvangst vanaf 10.30 uur; 
Gelet op bijgevoegde agenda van de vergadering als volgt: 

1.Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021. 
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2021. 
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021. 
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 
6. Toetredingen/uitbreidingen van opdracht. 
7. Benoemingen 
8. Presentiegeld voorzitter - voorstel aanpassing cfr. artikel 448 DLB 
9. Verlenging mandaat commissaris 
10. Varia 
          a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin - stand van zaken - 
mondelinge toelichting ter zitting 
          b) Vragen van vennoten 
11. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering. 
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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: 

Artikel 1: Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2021, de jaarrekening over het 
boekjaar 2021 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd. 
Artikel 2: Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 
2021, wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.  
Artikel 4: Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.  
Artikel 5: Goedkeuring wordt verleend aan het aanpassen van het presentiegeld aan de 
voorzitter van de raad van bestuur.  
Artikel 6: Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging van het mandaat van de commissaris.  
Artikel 7: 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; 
Artikel 8: Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering 
van 24 juni 2022, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene 
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene 
vergadering.  
Artikel 9: 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, O.Z., 
7. Betreft: GR/2022/069 - Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d. 

23/06/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
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. 10 mei 2022 vanwege de Academie De Noorderkempen BGTS, Pastoor 
de Katerstraat 5 te 2387 Baarle-Hertog, houdende bijeenroeping van de Algemene Vergadering 
op donderdag 23 juni 2022 om 19 uur in CC Baarle-Hertog; 
Gelet op de agendapunten die ter behandeling zullen voorgelegd worden : 
1. Opening 
2. Samenstelling Algemene Vergadering 
3. Goedkeuring vorig verslag 
4. Bespreking en goedkeuring Jaarrekening 2021 
5. Verlenen décharge accountant 
6. Activiteitenverslag 
7. Varia-rondvraag 
8. Sluiting 
Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29 november 2021 houdende aanduiding van 
vertegenwoordiger mevr. Sabine Fransen als volmachtdrager en dhr. Lieven Van Nyen als 
plaatsvervanger om deel te nemen aan de  algemene vergaderingen van de academie voor 
muziek en woord de Noorderkempen t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

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 23 juni 
2022. 
Art. 2. Als vertegenwoordiger van de gemeente, mevr. Sabine Fransen, raadslid, aan te duiden 
en dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager om deel 
te nemen aan de Algemene Vergadering van de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS t.e.m. 
31 december 2024. 
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, O.Z., 
8. Betreft: GR/2022/063 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Jaarrekening 2021. Advies.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de rekening 2021 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus zoals opgemaakt en goedgekeurd 
door de Kerkraad in zitting van 13 april 2022 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als volgt: 
                                                      ontvangsten                           9.805,69 € 
                                                      uitgaven                                10.971,42 € 
                                                      saldo                                     -1.165,73 € 
                                                      overschot exploitatie 2020      10.017,16 € 
                                                      dotatie gemeente 2021           1.614,46 € 
                                                      overschot exploitatie 2021      10.465,89 € 
Overwegende dat er geen investeringen zijn gebeurd in 2021; 
Overwegende dat samen met de rekening 2021 de verantwoordingsstukken werden ingediend; 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus en dit 
advies over te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2022/064 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Jaarrekening 2021. Advies.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de rekening 2021 van de Kerkfabriek Sint-Jozef zoals opgemaakt en goedgekeurd door 
de Kerkraad in zitting van 19 maart 2022 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als volgt: 
                                                      ontvangsten                           7.677,90 € 
                                                      uitgaven                                11.063,51 € 
                                                      saldo                                     -3.385,61 € 
                                                      overschot exploitatie 2020       22.865,60 € 
                                                      gemeentelijke dotatie 2021      0,00 € 
                                                      overschot exploitatie               19.479,99 € 
Overwegende dat er in 2021 geen investeringen zijn gebeurd; 
Overwegende dat samen met de rekening 2021 de verantwoordingsstukken werden ingediend; 
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Jozef en dit advies over 
te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2022/074 - Onderwijs. Verslag ABOC d.d. 22/04/2022. Kennsname en 

goedkeuring protocols.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op bijgevoegde notulen van de zitting van het ABOC van 22 april 2022; 
Gelet op het protocols van akkoord inzake: 

• de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra-muros activiteiten voor 
het schooljaar 2022-2023; 

• het arbeidsreglement; 

• de functiecyclus; 

• de modellen van functiebeschrijvingen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van de notulen van het ABOC d.d. 22 april 2022. 
Art.2.- Goedkeuring te hechten aan bijhorende protocols van akkoord inzake: 

• de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra-muros activiteiten voor 
het schooljaar 2022-2023; 

• het arbeidsreglement; 

• de functiecyclus; 

• de modellen van functiebeschrijvingen;  
De Gemeenteraad, O.Z., 

11. Betreft: GR/2022/077 - Permanent aanvullend politiereglement. Parkeerverbod gedeelte 
Koekhoven. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 57 §2 en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Overwegende dat Koekhoven een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 7 maart 2022 houdende de parkeerproblematiek te Koekhoven; 
Overwegende dat enkelrichtingsverkeer werd ingesteld in het gedeelte Koekhoven; dat in de 
huidige situatie aan beide zijden van de rijbaan geparkeerd mag worden; 
Overwegende dat het verboden is een voertuig te parkeren voor de inrij van eigendommen en op 
elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou 
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verhinderen; 
Overwegende dat verkeersborden E1 gelden langs de kant van de openbare weg waar zij 
geplaatst zijn en vanaf het verkeersbord tot het volgende kruispunt; dat zij gelden op de rijbaan 
en op de berm; dat zij worden aangevuld met onderbord GXa (begin v.d. reglementering); dat 
zij enkel worden aangevuld met onderbord GXb (einde v.d. reglementering) wanneer het verbod 
ophoudt vóór het volgend kruispunt; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Op Koekhoven van het kruispunt met Koekhoven tot het kruispunt met 
Hoogstraatsesteenweg langs beide zijden van de weg wordt volgende maatregel ingevoerd: het 
parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. Dit wordt 
gesignaleerd door het plaatsen van verkeersborden E1 met onderbord GXa aan het kruispunt 
Koekhoven - Koekhoven en Koekhoven t.h.v. huisnummer 7.  
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.3.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.4.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van Turnhout; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen.  
Art.5.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2022/058 - Onderwijscheques. Overeenkomst inzake de toegang tot de 

gegevens van de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. Kennisname.   
Gelet op de Wet d.d. 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid; 
Gelet op het decreet over het Lokaal bestuur d.d. 22 december 2017; 
Gelet op beraadslaging nr. 16/008 d.d. 2 februari 2016 van het sectoraal comité van de sociale 
zekerheid en van de gezondheid; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 mei 2017 houdende de goedkeuring van het 
reglement betreffende de toekenning van onderwijscheques; 
Overwegende dat de gemeente voorziet om de onderwijscheques automatisch toe te kennen op 
basis van een overzicht van de rechthebbenden dat wordt bezorgd door de Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid; dat hiertoe de nodige formaliteiten dienen vervuld, zodat deze persoonsgegevens 
mogen worden overgemaakt aan de gemeente; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 26 september 2018 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid inzake de toegang tot de gegevens van de 
rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming; 
Overwegende dat ook voor dit jaar een overeenkomst afgesloten moet worden teneinde de 
persoonsgegevens te kunnen ontvangen; dat de gemeenteraad van deze overeenkomst in kennis 
moeten worden gesteld; 
Gelet op voorliggende overeenkomst; 
Gelet op de bespreking; 
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Neemt kennis van de overeenkomst nr. 22/029 inzake de mededeling van persoonsgegevens door 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Rijkevorsel voor de automatische 
toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van 
beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 
van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016, zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen op 25 april 2022. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2022/073 - Gratis grondafstand Pruimenstraat 11 ter opname in openbaar 

domein. Goedkeuring notariële akte.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de verkavelingsvergunning 8807-DIG d.d. 27 september 2017 waarin werd opgenomen 
dat er een gratis grondafstand diende te gebeuren ter opname in het openbaar domein; 
Gelet op de verbintenis d.d. 28 september 2017 waarin de eigenaar akkoord ging voor de 
kosteloze grondafstand van een strook grond gelegen te Pruimenstraat 11; 
Gelet op de beslissing van het college d.d. 30 augustus 2021 tot aanstelling van de afdeling 
Vastgoedtransacties om de kosteloze grondafstand voor de gemeente af te handelen; 
Overwegende dat de dossierkosten ten laste komen van de gemeente; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondafstand, opgemaakt door Afdeling Vastgoedtransacties; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 15 ja-stemmen en 5 neen-stemmen 
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, 
Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Zoë 
Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Diede Van Dun, Aline 
Maes; neen-stemmen: Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
 Besluit met 15 ja-stemmen en 5 neen-stemmen: 
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van een strook grond gelegen 
aan Pruimenstraat 11, voor uitbreiding van de straat onder afdeling 2 perceel C 381S met een 
oppervlakte van 122m². 
Art.2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door afdeling Vastgoedtransacties wordt 
goedgekeurd. 
Art.3.- De akte wordt verleden door Afdeling Vastgoedtransacties. 
Art.4.- De commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties wordt gemachtigd de akte en alle 
erop betrekking hebbende stukken, namens het Lokaal Bestuur te ondertekenen. 
Art.5.- Kennis te nemen dat alle kosten verbonden aan de akte ten laste zijn van het lokaal 
bestuur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2022/078 - Gratis grondafstand Kievitsheide 80A en 80B ter opname in openbaar 

domein. Goedkeuring notariële akte.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de verkavelingsvergunning 562 d.d. 14 december 2016 waarin werd opgenomen dat er 
een gratis grondafstand diende te gebeuren ter opname in het openbaar domein; 
Gelet op de verbintenis d.d. 29 december 2016 waarin de eigenaar akkoord ging voor de 
kosteloze grondafstand van een strook grond gelegen te Kievitsheide 80A en 80B; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondafstand, opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 15 ja-stemmen en 5 neen-stemmen 
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, 
Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Zoë 
Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Diede Van Dun, Aline 
Maes; neen-stemmen: Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
 Besluit met 15 ja-stemmen en 5 neen-stemmen: 
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Art.1.- Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van een strook grond gelegen 
aan Kievitsheide 80A en 80B, voor uitbreiding van de straat onder afdeling 2 deel van perceel 
103/Z/5 en 103/V/5 met een oppervlakte van 49m², aangeduid als lot 3 op het opmetingsplan. 
Art.2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden wordt 
goedgekeurd. 
Art.3.- De akte wordt verleden door Notaris Philippe Verlinden. 
Art.4.-De voorzitter van de gemeenteraad, dhr Wim De Visscher en de door de algemeen 
directeur via delegatie aangeduide ambtenaar mevr. Nina De Vrij worden gemachtigd de akte en 
alle erop betrekking hebbende stukken, namens het Lokaal Bestuur te ondertekenen. 
Art.5.- Kennis te nemen dat alle kosten verbonden aan de akte ten laste zijn van de verkavelaar 
en er geen kosten zijn voor het lokaal bestuur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2022/075 - Kempens Woonplatform. Herzieningsaanvraag Kempens 

Woonplatform Noord. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd; 
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (gecodificeerde decreten over het Vlaams 
woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021 (Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021, in het bijzonder Boek 2, 
Deel 2, Titel 4 (Subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal 
woonbeleid); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2019 om verder deel te nemen aan het 
project Kempens Woonplatform Noord, ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en waarbij 
een pakket van aanvullende activiteiten geselecteerd werd om uit te voeren in de periode 2020-
2025; 
Gelet op het ministerieel besluit houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025 van 12 december 2019; 
Gelet op art. 2.30 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen bepaalt dat de initiatiefnemer van een 
project waaraan een subsidie wordt verleend voor de periode 2023-2025 een herziening kan 
vragen van de aanvullende activiteiten in zijn activiteitenpakket; dat de initiatiefnemer hiervoor 
uiterlijk op 30 juni 2022 een herzieningsaanvraag dient in te dienen bij het Agentschap Wonen-
Vlaanderen; 
Overwegende dat het subsidieproject Kempens Woonplatform werd op 1 november 2009 
opgestart ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in 25 gemeenten; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel sinds 2009 onafgebroken deel uit maakt van Kempens 
Woonplatform; 
Overwegende dat de huidige subsidieperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2025; 
Overwegende dat bij aanvang van deze subsidieperiode de werking van Kempens Woonplatform 
opgedeeld werd in 4 werkingsgebieden; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel behoort tot het werkingsgebied van Kempens 
Woonplatform Noord; 
Overwegende dat de werking van Kempens Woonplatform kan opgedeeld worden in een pakket 
van verplichte activiteiten, dewelke in elke deelnemende gemeente dient uitgevoerd te worden; 
dat aan dit pakket ook met de voorliggende herziening niets gewijzigd kan worden; 
Gelet op het bilateraal overleg van 17 maart 2022 tussen de de gemeente en Kempens 
Woonplatform, waarbij enerzijds het huidige pakket aan aanvullende activiteiten werd 
besproken en anderzijds werd stilgestaan bij eventuele mogelijke bijkomende aanvullende 
activiteiten; 
Overwegende dat tijdens dit overleg 3 eigen voorstellen toegelicht werden onder de 
2de beleidsprioriteit; dat dit verder in een toelichtende nota verduidelijkt werd zoals 
overgemaakt via mail van 18 februari 2022; 
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 maart 2022 een 
aantal zaken besprak om de voorliggende herzieningsaanvraag verder te kunnen uitwerken; 
Overwegende dat IOK, in samenwerking met gemeenten, OCMW’s en andere woonactoren, wenst 
om met de herzieningsaanvraag van Kempens Woonplatform, blijvend het woonbeleid op maat 
voor elk van de deelnemende gemeenten uit te werken; dat de centrale kenniscel rond wonen 
hierbij behouden zal blijven, maar het engagement van het lokale bestuur gevraagd wordt om 
het project te ondersteunen met een lokale equipe; 
Overwegende dat de minister uiterlijk in de maand december 2022 een beslissing zal nemen over 
de herziening; 
Overwegende dat bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring de projectsubsidie herberekend 
zal worden voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025; 
Overwegende dat indien de herzieningsaanvraag afgekeurd wordt, het oorspronkelijke 
subsidiebedrag behouden blijft; 
Overwegende dat de eventuele impact op de projectsubsidie verrekend zal worden in de 
werkingskosten van de woongerelateerde dienstverleningen van IOK voor de periode van 2023 tot 
2025; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel: Er wordt goedkeuring verleend aan het voorliggend dossier met betrekking tot de 
herzieningsaanvraag voor het project Kempens Woonplatform Noord voor de periode 2023-2025. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2022/076 - Lokaal Woonbeleid. Deelname intergemeentelijke dienstverlening 

conformiteitsonderzoeken in het kader van het verplicht conformiteitsattest. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd; 
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals gewijzigd, in het bijzonder art. 3.2, 1ste lid 
dat stelt dat de gemeenteraad bij verordening het conformiteitsattest verplicht kan stellen; 
Gelet op het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zoals gewijzigd, in het bijzonder art. 2.15, 
2de lid, 2° dat stelt dat het vaststellen van een verordening waarbij het conformiteitsattest 
verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties een aanvullende activiteit kan vormen binnen het 
intergemeentelijk project ter ondersteuning van het lokaal beleid, zoals Kempens Woonplatform 
en art. 2.30 dat stelt dat de initiatiefnemer van een dergelijk project voor de periode 2023-2025 
een herziening kan vragen voor de aanvullende activiteiten in zijn activiteitenpakket; 
Gelet op art. 3.2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 dat bepaalt dat de gemeenteraad bij 
verordening het conformiteitsattest verplicht kan stellen; 
Overwegende dat binnen de 3 maanden na de voorlegging van de gemeentelijke verordening de 
minister beslist over de goedkeuring ervan; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 om toe te treden tot de huidige 
intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken; 
Gelet op de collegebeslissing van 28 maart 2022 inzake de principiële beslissing om te 
participeren aan de bijkomende intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken in 
het kader van het verplicht conformiteitsattest; 
Overwegende dat de gemeente de woningkwaliteit van de huurwoningen op haar grondgebied 
wenst te verbeteren door het invoeren van een verplicht conformiteitsattest bij woningen die 
ter beschikking worden gesteld; 
Overwegende dat de burgemeester een conformiteitsattest kan afleveren indien een woning die 
te huur of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van één of 
meer studenten, conform blijkt te zijn; dat tijdens een conformiteitsonderzoek vastgesteld zal 
worden of de woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsvereisten, zoals vermeld in art. 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Overwegende dat bij de opstart van de huidige intergemeentelijke dienstverlening 
conformiteitsonderzoeken van IOK gesteld werd dat binnen deze dienstverlening 
woningonderzoeken kunnen uitgevoerd worden in het kader van het conformiteitsattest maar 
zonder dit instrument actief te promoten; 
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Overwegende dat het aantal uit te voeren woningonderzoeken in de betrokken gemeenten gaan 
toenemen ingevolge het gefaseerd invoeren van het verplicht conformiteitsattest; dat deze 
toename zich uiteraard niet in die mate voordoen in gemeenten waar het conformiteitsattest 
niet verplicht wordt; dat de woningonderzoeken in het kader van het verplicht 
conformiteitsattest bijgevolg niet opgenomen kunnen worden binnen de bestaande 
intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken; 
Overwegende dat voor de bijkomende woningonderzoeken in dit kader dan ook een afzonderlijke 
kostendelende dienstverlening opgestart zal worden; dat hiertoe  aanvankelijk 1 vte voor 
ingezet zal worden op jaarbasis (450-tal woningonderzoeken); 
Overwegende dat het aantal aanvragen voor het afleveren van een conformiteitsattest strikt 
opgevolgd zal worden; dat indien het noodzakelijk blijkt en beleidsmatig gewenst is, de 
capaciteit van de woningonderzoekers de volgende jaren bijgesteld kan worden; 
Overwegende dat elke gemeente in de herzieningsaanvraag van Kempens Woonplatform het 
verplichten van het conformiteitsattest ook heeft meegenomen als een bijkomende aanvullende 
activiteit; 
Overwegende dat indien de extra Vlaamse middelen hiervoor effectief verkregen worden, die 
verrekend zullen worden in deze bijkomende kostendelende dienstverlening; 
Overwegende dat in een eerste ruwe kostenraming de prijs voor de gemeente Rijkevorsel, na 
vermindering van de mogelijke Vlaamse tussenkomst, geraamd werd op 5.937,00 euro; dat de 
definitieve kostprijs opgenomen zal worden in de werkingskosten van het kostendelend 
verlengstuk van IOK, hetgeen in het najaar van 2022 ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de 
raad van bestuur van IOK; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel: Er wordt goedkeuring verleend om vanaf 1 januari 2023 te participeren aan de 
intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken in het kader van het verplicht 
conformiteitsonderzoek. De burgemeester zal de nieuw aan te werven woningonderzoeker van 
IOK bijkomend aanwijzen om de conformiteitsonderzoeken te kunnen uitvoeren. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
17. Betreft: GR/2022/090 - Extra punt. Aanpassen plannen parking Prinsenhof.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'In de notulen van het vast bureau lees ik dat het definitief ontwerp voor de heraanleg van de 
parking van het Prinsenhof in februari is goedgekeurd. De 4 bomen die nu voor de broodnodige 
verkoeling zorgen op de parking van het Prinsenhof moeten plaats maken voor parkeerplaatsen. 
Als compensatie worden er 8 struiken meer noordwaarts geplaatst. Deze zullen echter niet voor 
schaduw op het rusthuis of de weg ernaast zorgen. Bijkomend worden er 2 WADI’s aangelegd 
tussen rijbaan en parking. Deze gaan ook niet afgeboord zijn, dus auto’s die wegrollen rijden 
steevast in de WADI’s. Denk bijvoorbeeld voor de bewoners die moeilijk te been zijn zal dit een 
extra gevaar meebrengen. Bovendien zullen ze op deze plaats zwerfvuil aantrekken en zijn ze 
moeilijk te onderhouden. Nergens zien we trouwens melding van waterdoorlatende materialen. 
Als onze burgers een parking in hun voortuin aanleggen wordt er steevast aangeraden om dit in 
waterdoorlatende materialen te doen. Practice what you preach, dus is het ook niet meer dan 
logisch dat het gemeentebestuur zelf hun parkings ook in waterdoorlatende klinkers uitvoert. 
Het waterbeleidsplan is in december unaniem goedgekeurd. Hier wordt er op deze plaats 
geadviseerd om de gehele parking te ontharden. 
Ter info - te lezen in deelzonefiche_RK_003: 
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We zouden daarom willen vragen om de plannen te herzien. 
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om de plannen van de 
heraanleg parking Prinsenhof aan te passen mits inachtname van volgende punten: 
1. De aanwezige bomen zullen gespaard worden tot de definitieve herinrichting van campus 
Prinsenhof. 
2. De WADI’s worden vervangen door een perk met onderhoudsarme begroeiing inclusief 
infiltratiebuizen. Deze situatie zal zorgen voor een gelijkaardige infiltratie van het grondwater, 
maar zal minder onderhoud vergen en veiliger zijn voor bewoners en aangelanden. 
3. Gebruik te maken van waterdoorlatende betonklinkers voor een optimale waterinfiltratie in 
de bodem.’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 16 neen-stemmen en 2 ja-stemmen en 
2 onthoudingen wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
den Eijnden, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, 
Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Lut 
Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes; ja-stemmen: 
Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
                          Besluit met 16 neen-stemmen en 2 ja-stemmen en 2 onthoudingen 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel dat luidt: ‘gemeenteraad geeft opdracht aan het 
college om de plannen van de heraanleg parking Prinsenhof aan te passen mits inachtname van 
volgende punten: 
1. De aanwezige bomen zullen gespaard worden tot de definitieve herinrichting van campus 
Prinsenhof. 
2. De WADI’s worden vervangen door een perk met onderhoudsarme begroeiing inclusief 
infiltratiebuizen. Deze situatie zal zorgen voor een gelijkaardige infiltratie van het grondwater, 
maar zal minder onderhoud vergen en veiliger zijn voor bewoners en aangelanden. 
3. Gebruik te maken van waterdoorlatende betonklinkers voor een optimale waterinfiltratie in 
de bodem.’ 

De Gemeenteraad, O.Z., 
18. Betreft: GR/2022/091 - Extra punt. Brochure korte keten verkoop.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
‘Rijkevorsel is een landbouwersgemeente. In zo’n landbouwersgemeente is korte-keten verkoop 
ontzettend belangrijk. Onze Veusselse cadeaubox bevat een mooie verzameling van korte-keten 
producten, maar Rijkevorsel heeft zoveel meer te bieden dat we hier niet mee in de kijker 
kunnen zetten. 1 van die zaken is bijvoorbeeld producten die een beperkte houdbaarheid 
hebben. We zouden graag hebben dat elke Veusselse verwennerij evenveel aandacht krijgt. 
Daarom zouden we graag een brochure verspreid zien met al de producten die in onze gemeente 
te krijgen zijn. Zo kunnen we onze bewoners bewust maken van al het lekkers dat in onze 
gemeente te krijgen is. 
als voorbeeld refereer ik graag naar: 
https://www.waaskrant.be/nieuws/27722-lokeren-heeft-nieuwe-korte-keten-brochure 
Bovendien vraagt onze fractie ook om een extra tandje bij te steken wat betreft het gebruik 
van streekproducten op evenementen georganiseerd door het lokaal bestuur. 
We zagen bijvoorbeeld bij de onthaaldag van de nieuwe bewoners, het sportgala, en de talloze 

https://www.waaskrant.be/nieuws/27722-lokeren-heeft-nieuwe-korte-keten-brochure
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recepties en feestjes die we in de spiegeltent hadden verschrikkelijk weinig tot geen lokale 
Veusselse producten. 
We denken dan aan een glaasje appelsap ipv appelsiensap, en lekker stykje kaas of een glas 
verse melk rechtstreeks van bij de boer aan te bieden. We vinden vind dit enorm spijtig en een 
echte gemiste kans. Het gemeentebestuur moet tenslotte 1 van de grootste promotoren zijn 
van onze lekkere Veusselse streekproducten.  
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft het college opdracht om een korte-keten-kaart, en 
korte-keten-folder uit te geven. 
Met inachtname van volgende punten: 

• elk jaar interessepeiling te doen naar onze verschillende producenten van de korte-
keten-verkoop in Rijkevorsel 

• elk jaar een folder en kaart uit te geven. Deze folder en kaart wordt gepubliceerd op 

• onze gemeentelijke infokanalen en wordt elk jaar meegegeven met een lente-editie van 
de 2310 

• elk jaar een update te doen van deze folder om de folder up-to-date te houden’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 13 neen-stemmen en 4 ja-stemmen en 
3 onthoudingen wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
den Eijnden, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, 
Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen; 
onthoudingen: Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; ja-stemmen: Diede Van Dun, Aline 
Maes, Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
                      Besluit met 13 neen-stemmen en 4 ja-stemmen en 3 onthoudingen: 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel hetwelk luidt ‘gemeenteraad geeft het college 
opdracht om een korte-keten-kaart, en korte-keten-folder uit te geven. 
Met inachtname van volgende punten: 

• elk jaar interessepeiling te doen naar onze verschillende producenten van de korte-
keten-verkoop in Rijkevorsel 

• elk jaar een folder en kaart uit te geven. Deze folder en kaart wordt gepubliceerd op 

• onze gemeentelijke infokanalen en wordt elk jaar meegegeven met een lente-editie van 
de 2310 

• elk jaar een update te doen van deze folder om de folder up-to-date te houden.’ 
De Gemeenteraad, O.Z., 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de voorzitter om 21.21 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 21.25 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 20 raadsleden. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.25 uur. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 

    
Bart Adams 

 De Voorzitter, 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
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