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   De Gemeenteraad, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: GR/2022/116 - Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Vervanging 
vertegenwoordiger raad van bestuur en dagelijks bestuur.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur lid is van de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS 
(Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking); 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 waarbij mevr. Nathalie 
Stoffelen en dhr. Stefan Maes werden verkozen als afgevaardigde in de raad van bestuur van de 
kunstacademie; dat mevr. Stoffelen tevens afgevaardigd werd in het dagelijks bestuur; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaten van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
afgevaardigde in de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van de kunstacademie De 
Noorderkempen BGTS, bekomt 20 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Als afgevaardigde in de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van de Kunstacademie 
De Noorderkempen BGTS aan te duiden: 

• dhr. Peter Janssens, schepen 
Art.2.- Het mandaat van plaatsvervanger in de raad van bestuur, toegekend aan dhr. Stefan 
Maes in raadszitting van 28 januari 2019, blijft ongewijzigd. 
Art.3.- Afschrift te bezorgen aan de dienst vrije tijd en de Kunstacademie De Noorderkempen 
BGTS. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2022/117 - Sportregio Noorderkemen. Vervanging vertegenwoordiger 

beheerscomité.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de samenwerkingsverband tussen de 12 gemeenten van de regio Noorderkempen op 
vlak van sport onder de noemer Sportregio Noorderkempen ILV; 
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Overwegende dat elk deelnemend lokaal bestuur een afgevaardigde en plaatsvervanger dient te 
verkiezen voor het beheerscomité; dat de verkiezing dient te gebeuren uit de mandatarissen van 
de gemeenteraad, bij voorkeur de schepen van sport; dat in het verleden telkens de schepen van 
sport de afgevaardigde was; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2019 waarbij mevr. Nathalie Stoffelen en dhr. 
Stefan Maes werden verkozen als afgevaardigde en plaatsvervanger in het beheerscomité; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaat van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
afgevaardigde in het beheerscomité van de Sportregio Noorderkempen ILV, bekomt 20 ja-
stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Als afgevaardigde in het beheerscomité van de Sportregio Noorderkempen aan te duiden: 

• -dhr. Peter Janssens, schepen 
Art.2.- Het mandaat van plaatsvervanger in het beheerscomité, toegekend aan dhr. Stefan Maes 
in raadszitting van 16 december 2019, blijft ongewijzigd. 
Art.3.- Afschrift te bezorgen aan de dienst vrije tijd en de Sportregio Noorderkempen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2022/118 - OVSG. Vervanging vertegenwoordiger algemene vergadering.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur Rijkevorsel lid is van de Onderwijsvereniging van steden en 
gemeenten (OVSG); 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 januari 2019 waarbij mevr. Nathalie Stoffelen en dhr. Stefan 
Maes werden verkozen als afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene vergadering van 
OVSG; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaat van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van OVSG, bekomt 20 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Als afgevaardigde in de algemene vergadering van OVSG aan te duiden: 

• -dhr. Peter Janssens, schepen 
Art.2.- Het mandaat van plaatsvervanger in de algemene vergadering, toegekend aan dhr. Stefan 
Maes in raadszitting van 28 januari 2019, blijft ongewijzigd. 
Art.3.- Afschrift te bezorgen aan OVSG. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2022/119 - Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw. Vervanging 

vertegenwoordiger algemene vergadering.   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het provinciale bestuursakkoord 2019-2024 dat voorziet om de regionale landschappen 
in de provincie Antwerpen gebiedsdekkend te maken; dat 8 gemeenten in de regio Kempen / het 
arrondissement Turnhout momenteel niet behoren tot een regionaal landschap namelijk 
Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-Hertog, Ravels, Westerlo, Herselt, Laakdal en Hulshout; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 31 januari 2022 inzake de goedkeuring tot 
toetreding van de gemeente tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw goed te keuren 
en het onderschrijven van de doelstellingen van het samenwerkingsverband; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 februari 2022 waarbij mevr. Nathalie Stoffelen en dhr. Bob Van 
den Eijnden werden verkozen als afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene vergadering 
van vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaat van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
afgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, 
bekomt 20 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Als afgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Regionaal Landschap Kleine en 
Grote Nete aan te duiden: 

• -dhr. Peter Janssens, schepen 
Art.2.- Het mandaat van plaatsvervanger in de algemene vergadering, toegekend aan dhr. bob 
Van den Eijnden in raadszitting van 21 februari 2022, blijft ongewijzigd. 
Art.3.- Afschrift te bezorgen aan vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2022/120 - Plaatselijke Groep MarkAante Kempen+. Vervanging 

vertegenwoordiger algemene vergadering.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2008 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst om een interlokale vereniging MarkAante Kempen op te richten; 
Overwegende dat het huidige gebied LEADER MarkAante Kempen+ een plattelandsgebied is in de 
Noorderkempen, 13 gemeenten maken deel uit van deze plattelandsregio: Stabroek, Kapellen, 
Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Zoersel, Malle, Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, 
Baarle-Hertog en Beerse; 
Gelet op de gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019 waarbij schepen mevr. Nathalie Stoffelen 
werd verkozen tot stemgerechtigd lid; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaat van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; dat 
het wenselijk is dat er affiniteit is met de thema’s waarbinnen we werken in LEADER Markaante 
Kempen+ zijnde Open Ruimte, Leefbare Dorpen en Korte Keten (landbouw); 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
stemgerechtigd lid bij de Plaatselijke Groep MarkAante Kempen+, bekomt 20 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Als stemgerechtigd lid aan te duiden binnen de Plaatselijke Groep MarkAante Kempen+: 

• -dhr. Peter Janssens, schepen 
Art.2.- Afschrift te bezorgen aan de dienst omgeving en de Plaatselijke Groep MarkAante 
Kempen+: 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2022/121 - Scholengemeenschap de Schakel. Vervanging vertegenwoordiger 

beheerscomité.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 mei 2014 houdende de goedkeuring van de verlenging 
van het samenwerkingsverband van de scholengemeenschap De Schakel tussen de gemeentelijke 
basisscholen van Merksplas, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar voor de schooljaren 2014-2020; 
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Gelet op deze intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst dat de organisatie en werking 
van het beheerscomité van Scholengemeenschap De Schakel regelt; dat elke gemeenteraad een 
lid van het schepencollege afvaardigt, alsook een plaatsvervanger met hetzelfde mandaat; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 waarbij mevr. Nathalie 
Stoffelen werd verkozen als effectief lid en dhr. Stefan Maes als plaatsvervanger in het 
beheerscomité van de scholengemeenschap; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaat van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
effectief lid in het beheerscomité van de scholengemeenschap De Schakel, bekomt ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Als effectief lid in het beheerscomité van scholengemeenschap De Schakel aan te duiden: 

• -dhr. Peter Janssens, schepen 
Art.2.- Het mandaat van plaatsvervanger in het beheerscomité, toegekend aan dhr. Stefan Maes 
in raadszitting van 28 januari 2019, blijft ongewijzigd. 
Art.3.- Afschrift te bezorgen aan de Scholengemeenschap De Schakel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2022/122 - IOK. GidPBW. Vervanging vertegenwoordiger beheerscomité.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van Vergunning van 13 juni 2018 waarbij voor de werking van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW), werd 
voorzien in een beheerscomité; 
Overwegende elk participerend bestuur het recht heeft op één gezamenlijke vertegenwoordiging 
binnen het beheerscomité vanuit gemeente én OCMW; dat conform artikel 2.3. van voormeld KB 
het een afgevaardigde betreft die belast is met het dagelijks beheer van de betreffende 
gemeente, in concreto het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 1 april 2019 inzake de participatie in het beheerscomité van 
de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 april 2019 waarbij mevr. Nathalie Stoffelen werd verkozen als 
vertegenwoordiger van het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (GiD PBW) vanuit de gemeente; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 juni 2022 waarbij akte werd genomen van het ontslag van 
mevr. Nathalie Stoffelen, als schepen en als raadslid van het lokaal bestuur Rijkevorsel; 
Overwegende dat het wenselijk is het mandaat van mevr. Nathalie Stoffelen te vervangen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Peter Janssens, voorgedragen als 
vertegenwoordiger van het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (GiD PBW), bekomt 20 ja-stemmen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Peter Janssens, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van het 
beheerscomité van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(GiD PBW) vanuit de gemeente. 
Art.2.- Afschrift van dit besluit over te maken aan IOK. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2022/123 - Sportregio Noorderkempen. Jaarrekening en jaarverslag 2021. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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Gelet op de samenwerkingsverband tussen de 12 gemeenten van de regio Noorderkempen op 
vlak van sport onder de noemer Sportregio Noorderkempen ILV; 
Gelet op voorliggend werkingsverslag 2021; 
Gelet op voorliggende jaarrekening 2021; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Neemt akte van het werkingsverslag 2021 en jaarrekening 2021 van de Sportregio 
Noorderkempen ILV. 
Art. 2.- Keurt het werkingsverslag 2021 en de jaarrekening 2021 van de Sportregio 
Noorderkempen ILV goed. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2022/115 - Reglement inzake permanente bewegwijzering op gemeentewegen. 

Vaststelling.   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het dienstorder MOW/AWV/2018/4 van 9 april 2018 inzake de informatie en 
bewegwijzering op autosnelwegen en andere gewestwegen; 
Overwegende dat permanente  bewegwijzering dient te worden aangevraagd bij de diensten van 
het lokaal bestuur; dat de wegbeheerder bevoegd is tot het al dan niet verlenen van een 
goedkeuring hiervoor; 
Overwegende dat de aanvragen m.b.t. gewestwegen door het lokaal bestuur worden bezorgd 
aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ter goedkeuring; 
Overwegende dat voor aanvragen m.b.t. gemeentewegen de beslissingsbevoegdheid ligt bij het 
lokaal bestuur; dat hiervoor rekening dient gehouden te worden met het wettelijk kader 
omtrent de afmetingen, kleuren, symbolen, plaatsing, … van het verkeersbord alsook de 
wettelijk bepaalde voorwaarden tot eventuele plaatsing; 
Overwegende dat het plaatsen van de betreffende bewegwijzeringsborden dient te gebeuren 
overeenkomstig artikel 71 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, 
zoals gewijzigd; 
Overwegende dat de gemeente zelf bijkomende voorwaarden kan stellen voor de inwilliging van 
de aanvraag van permanente bewegwijzering; dat het niet aangewezen lijkt om permanente 
bewegwijzering toe te staan aan alle lokale ondernemers en organisaties omwille van de 
overzichtelijkheid van het straatbeeld en de leesbaarheid van de verkeersborden; dat de 
gemeente het opportuun acht om permanente bewegwijzering toe te staan voor toeristische 
bestemmingen, aangezien kan worden aangenomen dat de streek niet bekend is voor de 
bezoekers van deze bestemmingen; dat bijkomend ook korte keten permanent kan worden 
bewegwijzerd; dat het bestuur permanente korte keten (niet seizoensgebonden) vooreerst wil 
stimuleren, omdat het een duurzaam afzetsysteem betreft waarbij een rechtstreekse relatie 
bestaat tussen de teler en de consument; dat de teler bovendien veelal niet in de dorpskern 
gesitueerd is, waardoor bewegwijzering ten behoeve van de consument aangewezen lijkt; 
Overwegende dat het omwille van de overzichtelijkheid van het straatbeeld en de leesbaarheid 
van de verkeersborden aangewezen is om het aantal aanwijzingsborden te beperken en per 
bestemming slechts twee aanwijzingsborden toe te laten; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt aangenomen met 18 ja-stemmen bij 
2 onthoudingen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin 
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Druyts, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Karel Godet, Danny Eelen, Bart Van De Mierop, Lut 
Backx, Diede Van Dun, Aline Maes; onthoudingen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 

Besluit met 18 ja-stemmen en 2 onthoudingen: 

Art. 1.- Toepassingsgebied 
§1. Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder: 
1° permanente bewegwijzering: bewegwijzering zoals omschreven in artikel 71 van het 
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd. Bij onduidelijkheid oordeelt 
het college van burgemeester en schepenen hierover; 
2° korte keten: een onderneming waar de teler rechtstreeks producten te koop aanbiedt aan de 
consument; 
3° aanvrager: de vertegenwoordiger van de bestemming waarvoor de bewegwijzering wordt 
aangevraagd. 
§2. Onderhavig reglement is van toepassing op permanente bewegwijzering die niet op initiatief 
van de gemeente langsheen gemeentewegen wordt voorzien. 
Art. 2.- Voorwaarden 
§1. Permanente bewegwijzering op gemeentewegen wordt slechts toegestaan voor een 
toeristische bestemming en voor korte keten. 
§2. Per bestemming worden maximum twee aanwijzingsborden toegestaan. 
Art. 3.- Aanvraag 
De aanvraag voor permanente bewegwijzering dient ingediend te worden bij gemeente en bevat 
minstens volgende informatie: 
-      Naam van de bestemming; 
-      Adres van de bestemming; 
-      Omschrijving van de activiteit(en) van de bestemming; 
-      KBO-nummer van de bestemming; 
-      Contactgegevens, te weten naam, telefoon- en/of GSM-nummer, e-mailadres en postadres 
van de aanvrager; 
-      Eenduidige omschrijving van de gewenste bewegwijzering, tekst en locatie(s) (inclusief 
situatieschets), conform de bepalingen in artikel 71 van het Koninklijk Besluit van 1 december 
1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de 
openbare weg, zoals gewijzigd, en de voorwaarden in onderhavig reglement. 
Art. 4.- Behandeling van de aanvraag 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de behandeling van de aanvraag 
en beslist binnen de grenzen van onderhavig reglement over de goedkeuring of weigering van de 
aanvraag. 
Het college van burgemeester en schepenen houdt hierbij o.m. rekening met (niet-limitatieve 
lijst): 
-       de regelgeving en de voorwaarden in onderhavig reglement; 
-       de meest geschikte reisroute; 
-       de verkeersveiligheid; 
-       de goede inrichting van het openbaar domein; 
-       … 
De goedkeuring van de aanvraag is precair en kan te allen tijde gemotiveerd worden ingetrokken 
om redenen van openbaar belang, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van het openbaar domein, 
zichtbaarheid i.f.v. de verkeersveiligheid (niet-limitatief). 
Art. 5.- Plaatsing 
Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen wordt de 
permanente bewegwijzering geplaatst door de gemeentelijke diensten. De gemeente behoudt 
zich het recht voor om dit uit te besteden. 
Art. 6.- Onderhoud en herstellingen 
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§1. Het onderhoud van de permanente bewegwijzering is ten laste van de gemeente. De 
gemeente behoudt zich het recht voor om dit uit te besteden of om hiervoor een samenwerking 
met verenigingen aan te gaan. 
§2. Bij schade aan de permanente bewegwijzering die verder strekt dan normale slijtage 
oordeelt het college van burgemeester en schepenen of een herstelling noodzakelijk is al dan 
niet na melding door de aanvrager. 
Art. 7.- Verplaatsing 
§1. De gemeente behoudt zich het recht voor om de permanente bewegwijzering op haar kosten 
te verplaatsen in functie van de goede inrichting van het openbaar domein (bijvoorbeeld, maar 
niet uitsluitend, bij wegenwerken). Daarbij wordt het doel van de permanente bewegwijzering, 
met name vindbaarheid/bereikbaarheid ten behoeve van consumenten en/of bezoekers, in acht 
genomen. 
§2. Voor de verplaatsing op verzoek van de aanvrager (bijvoorbeeld bij verhuis van de 
bestemming binnen het grondgebied van de gemeente) moet een nieuwe aanvraag worden 
ingediend. 
Art. 8.- Verwijdering 
§1. Het verwijderen van de permanente bewegwijzering gebeurt steeds door de gemeentelijke 
diensten: 
-      na vaststelling van onherstelbare schade; 
-      na vaststelling van stopzetting van de activiteiten die aanleiding geven tot de permanente 
bewegwijzering; 
-      na verzoek van de aanvrager (bij melding van de stopzetting van de activiteiten, bij verhuis 
van de bestemming e.a.); 
-      na plaatsing op eigen initiatief zonder voorafgaande toelating door de gemeente. 
§2. Na vaststelling van onherstelbare schade kan het college van burgemeester en schepenen 
beslissen om de permanente bewegwijzering op haar kosten te verwijderen. 
De gemeente meldt dit aan de aanvrager. Deze kan vervolgens een nieuwe aanvraag indienen, 
indien gewenst. 
§3. De aanvrager is ertoe gehouden het beëindigen van de activiteiten ten behoeve waarvan de 
permanente bewegwijzering werd geplaatst te melden aan de gemeente binnen een termijn van 
30 kalenderdagen, waarna de gemeente op haar kosten de permanente bewegwijzering zal 
verwijderen. 
Bij gebreke aan tijdige melding van beëindiging van de activiteiten behoudt de gemeente zich 
het recht voor om de permanente bewegwijzering te verwijderen op kosten van de aanvrager. 
§4. Op eenvoudig verzoek van de aanvrager zal de gemeente op haar kosten de permanente 
bewegwijzering verwijderen. 
§5. Degene die op eigen initiatief, zonder voorafgaande toelating door de gemeente, 
bewegwijzering heeft geplaatst, dient de verwijdering ervan door de gemeente zelf te 
bekostigen. 
Art. 9.- Eigendom 
De gemeente blijft te allen tijde eigenaar van de permanente bewegwijzering, waaruit volgt dat 
de aanvrager geen enkel beschikkingsrecht kan inroepen. De gemeente behoudt zich dan ook het 
recht voor om de permanente bewegwijzering te vernietigen na verwijdering ervan. 
Art. 10.- Slotbepalingen 
§1. In geval van onduidelijkheden oordeelt het college van burgemeester en schepenen over de 
toepassing van onderhavig reglement. 
§2. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 oktober 2022. 
§3. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §1 en artikel 287 
van het Decreet Lokaal Bestuur. 
Overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende overheid 
op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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10. Betreft: GR/2022/133 - Personeel. Reglement thuiswerk. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de geldende rechtspositieregeling; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 28 oktober 2020 dat telethuiswerk verplicht maakt als 
dringende maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 januari 2021 houdende goedkeuring van het 
reglement thuiswerk; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 januari 2021 houdende 
goedkeuring van het reglement thuiswerk; Overwegende dat de administratieve personeelsleden 
tijdens de coronacrisis structureel van thuis uit hebben gewerkt; dat in het reglement thuiswerk 
voorzien is dat enkel ondersteunende medewerkers structureel van thuis uit kunnen werken; dat 
structureel thuiswerk mede gelet op het afsprakensysteem ook mogelijk lijkt voor klantgerichte 
medewerkers; dat het wenselijk is het reglement in die zin aan te passen; 
Gelet op de vergadering van het onderhandelingscomité d.d. 22 juni 2022 waarin een protocol 
van akkoord werd afgesloten betreffende de aanpassing van het reglement thuiswerk; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Artikel 1 – Algemene bepalingen 
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder: 
1° occasioneel thuiswerk: thuiswerk waarbij geen sprake is van een bepaalde frequentie, maar 
waartoe af en toe wordt beslist op grond van een specifieke reden, bijvoorbeeld in functie van 
het afwerken van een dossier; 
2° structureel thuiswerk: thuiswerk op regelmatige basis, waarbij niet noodzakelijk een 
bijzondere reden moet worden opgegeven; 
3° lid van het managementteam: de medewerker die deel uitmaakt van het managementteam, 
zoals aangeduid in het organogram; 
4° verantwoordelijke: de leidinggevende van minimaal vier administratieve medewerkers; 
5° klantgerichte medewerker: de medewerker die instaat voor de rechtstreekse dienstverlening 
naar de burger. Deze medewerker komt in contact met de burger en vervult administratieve 
taken; 
6° ondersteunende medewerker: de medewerker die een faciliterende en ondersteunende rol 
vervult. Deze administratieve medewerker werkt achter de schermen en komt in principe niet in 
contact met de burger. 
Artikel 2 – Thuiswerk als gunst 
§1. Thuiswerk is geen verworven recht, maar een gunst op basis van vertrouwen tussen het 
personeelslid en de leidinggevende. Het kan dus geweigerd worden door de werkgever. 
§2. Thuiswerk is alleen mogelijk voor personeelsleden met een administratieve functie en op 
voorwaarde dat dit IT-technisch mogelijk is. 
Thuiswerk is niet mogelijk op momenten waarop de aanwezigheid op de werkvloer vereist is voor 
permanentie of vergaderingen. 
Artikel 3 – Voorwaarden voor occasioneel thuiswerk 
§1. Occasioneel thuiswerk kan worden toegestaan voor het lid van het managementteam, de 
verantwoordelijke, de klantgerichte medewerker en de ondersteunende medewerker. 
§2. Het personeelslid kan occasioneel thuiswerken voor taken die een hoge mate van 
concentratie vereisen of deadlines die moeten gehaald worden waarvoor men ongestoord dient 
door te werken. 
§3. Occasioneel thuiswerk wordt via het tijdregistratiesysteem en voorafgaandelijk binnen een 
redelijke termijn aangevraagd bij de direct leidinggevende. Het personeelslid omschrijft de 
opdracht die hij of zij thuis wil uitvoeren en de reden waarom de opdracht best thuis kan 
worden uitgevoerd. 
De leidinggevende keurt de aanvraag goed of weigert deze op basis van de uit te voeren taken 
en het functioneren van het personeelslid. Dit gebeurt via het tijdregistratiesysteem. 
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Artikel 4 – Voorwaarden voor structureel thuiswerk 
§1. Structureel thuiswerk kan worden toegestaan voor de ondersteunende medewerker en de 
klantgerichte medewerker. 
§2. Het personeelslid in voltijds dienstverband kan maximum één dag per week van thuis uit 
werken. 
Het personeelslid in deeltijds dienstverband met een prestatiebreuk van minstens 4/5 kan 
maximum één dag per twee weken van thuis uit werken. 
Structureel thuiswerk is niet mogelijk voor het personeelslid in deeltijds dienstverband met een 
prestatiebreuk van minder dan 4/5. 
§3. Structureel thuiswerk wordt opgenomen in een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Voor 
personeelsleden met een vaste benoeming wordt een afsprakennota opgemaakt. 
Het personeelslid vraagt de dag waarop het van thuis uit wenst te werken voorafgaandelijk 
binnen een redelijke termijn aan via het tijdsregistratiesysteem bij de directe leidinggevende. 
Naargelang de noodwendigheden van de dienst kan dit geweigerd worden. 
Artikel 5 – Arbeidsduur, uurrooster en tijdregistratie 
De bepalingen onder hoofdstuk IV van het arbeidsreglement zijn onverminderd van toepassing in 
geval van thuiswerk. 
Er kunnen in principe geen overuren gepresteerd worden tijdens het thuiswerk. 
Indien door omstandigheden of technische problemen thuis niet verder kan worden gewerkt, is 
het personeelslid ertoe gehouden dit onverwijld aan de leidinggevende te melden. Na overleg 
met de leidinggevende wordt verlof ingeboekt of begeeft het personeelslid zich alsnog naar de 
tewerkstellingsplaats. 
Artikel 6 - Bereikbaarheid 
Tijdens de arbeidstijd en minstens tijdens de stamtijd is het personeelslid telefonisch 
bereikbaar. 
Artikel 7 - Prestaties 
De leidinggevende kan te allen tijde de reële output na het thuiswerk controleren. Indien de 
leidinggevende vaststelt dat het personeelslid de verwachte prestaties niet levert, kan beslist 
worden dat geen thuiswerk meer wordt toegestaan. 
Artikel 8 – Kosten verbonden aan thuiswerk 
De kosten verbonden aan thuiswerk, zoals bijvoorbeeld internetkosten, zijn ten laste van het 
personeelslid. 
In afwijking van het eerste lid wordt een toestel ter beschikking gesteld voor het versterken van 
de draadloze internetverbinding. 
Artikel 9 - Slotbepalingen 
§1. Een ongeval dat zich voordoet tijdens het thuiswerk wordt als een arbeidsongeval 
beschouwd, voor zover dit ongeval voldoet aan de wettelijke bepalingen van de 
arbeidsongevallenverzekering.   
§2. De bepalingen inzake ziekte in het arbeidsreglement en in de rechtspositieregeling zijn 
onverminderd van toepassing in geval van thuiswerk. 
§3. De gepresteerde uren in het kader van thuiswerk worden in rekening gebracht voor de 
berekening van de maaltijdcheques. 
§4. Uitzonderingen op onderhavig reglement kunnen slechts worden toegestaan door de 
algemeen directeur. 
Artikel 10 – Bekendmaking en inwerkingtreding 
§1. Onderhavig reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, §2 
en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Het administratief personeel wordt op de hoogte gebracht van onderhavig reglement. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
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11. Betreft: GR/2022/140 - Personeel. Wijziging bijlage rechtspositieregeling 'Bijzondere 
aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de geldende rechtspositieregeling, met bijlagen, zoals gewijzigd; 
Gelet op het voorstel om de bijlage bij de rechtspositieregeling 'Bijzondere aanwerving- en 
bevorderingsvoorwaarden' aan te passen door voor de graad D4 aanvullende aanwerving- en 
bevorderingsvoorwaarden op te nemen m.n. minimum vier jaar relevante beroepservaring 
hebben als aanwervingsvoorwaarde en zowel als aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden het 
beschikken over rijbewijs B en slagen voor de voorziene selectieprocedure; door voor de functie 
van vak verantwoordelijk elektricien bijkomend een kwalificatiebewijs, getuigschrift of diploma 
te vragen bij aanwerving; door voor de graad D4-D5 de bevorderingsvoorwaarden in 
overeenstemming te brengen met de algemene bevorderingsvoorwaarden van de 
rechtspositieregeling en bijgevolg de voorwaarde van ten minste vier jaar graadanciënniteit in 
een graad van rang Dv te schrappen; 
Overwegende dat dit besproken werd met de vakorganisaties in de vergadering van het 
onderhandelingscomité d.d. 7 september 2022; 
Gelet op het protocol van akkoord dat werd afgesloten betreffende de aanpassing van de bijlage 
bij de rechtspositieregeling 'Bijzondere aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden';  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De bijlage 'Bijzondere aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden' bij de rechtspositieregeling 
wordt aangepast door voor de graad D4 aanvullende aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden op 
te nemen m.n. minimum vier jaar relevante beroepservaring hebben als aanwervingsvoorwaarde 
en zowel als aanwerving- als bevorderingsvoorwaarden het beschikken over rijbewijs B en slagen 
voor de voorziene selectieprocedure; door voor de functie van vak verantwoordelijke elektricien 
bijkomend een kwalificatiebewijs, getuigschrift of diploma te vragen bij aanwerving; door voor 
de graad D4-D5 de bevorderingsvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de algemene 
bevorderingsvoorwaarden van de rechtspositieregeling en bijgevolg de voorwaarde van ten 
minste vier jaar graadanciënniteit in een graad van rang Dv te schrappen, zoals weergegeven in 
de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2022/134 - Opvolgingsrapportering BBC. Goedkeuring.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig bij de behandeling van dit 
agendapunt en verschaft enige toelichting; 
Gelet op het artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur houdende de 
opvolgingsrapportering inzake de beleidsopvolging; 
Gelet op het document dat bij deze beslissing is gevoegd inzake de opvolgingsrapportering; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De opvolgingsrapportering, zoals bedoeld in artikel 263 van het decreet over het 
lokaal bestuur, wordt goedgekeurd. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2022/141 - OMV-2022-107. Lokaal bestuur Rijkevorsel. Wegenwerken 

Vlimmersebaan en Langedreef. Goedkeuring   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet gemeentewegen; 
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag met ons kenmerk OMV-2022-107, zoals ingediend 
door het lokaal bestuur Rijkevorsel aangaande het heraanleggen van de rijweg, fietspaden en 
riolering langsheen de Vlimmersebaan en de Langedreef; 
Overwegende dat bij de aanvraag een rooilijnplan werd toegevoegd hetwelk voldoet aan de 
krachtens het Gemeentewegendecreet gestelde eisen op vlak van vorm en inhoud; 
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Overwegende dat de aanvraag de wijziging van gemeentewegen betreft, waardoor het 
noodzakelijk is dat de gemeenteraad hier zich voorafgaand aan de vergunningverlening over 
uitspreekt; 
Gelet op het voorstel van het college; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- de gemeenteraad neemt akte van en gaat akkoord met het rooilijnplan hetwelk 
toegevoegd werd als bijlage. 
Art.2.- de gemeenteraad gaat akkoord met de vooropgestelde wijzigingen van de 
gemeentewegen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2022/114 - Vorming nieuwe woonmaatschappij Kempen-Midden. Inname van 

standpunten over het Fusieprotocol tussen DE ARK, de Molse Bouwmaatschappij en SVK 
Noorderkempen, het Fusievoorstel van DE ARK en de Molse Bouwmaatschappij en het 
Voorstel van Overdracht van DE ARK, SVK Noorderkempen en Bouwmaatschappij De 
Noorderkempen. Principiële goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen 2021; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot het advies voor de afbakening van 
het werkingsgebied van de toekomstige eengemaakte woonmaatschappij van 25 oktober 2021; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot het advies voor de stemverdeling tussen 
de gemeenten en OCMW’s gelegen in het werkingsgebied van de toekomstige 
eengemaakte woonmaatschappij van 25 april 2022; 
Gelet op de statuten van DE ARK de Molse Bouwmaatschappij, SVK Noorderkempen, 
en Bouwmaatschappij De Noorderkempen; 
Gelet op de oprichting van en opdrachtverlening aan de Stuurgroep voor de vorming van 
de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Kempen-Midden; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het “Fusieprotocol” zoals opgesteld 
en goedgekeurd door de Stuurgroep voor de vorming van de woonmaatschappij voor 
het werkingsgebied Kempen-Midden; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het ontwerp-Fusievoorstel 
opgesteld overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
betreffende een fusie door overneming van De Molse Bouwmaatschappij (CVBA) door DE ARK 
(NV), waarmee in ontwerpversie principieel akkoord gegaan kan worden, mits verdere 
uitwerking en aanvulling met de bijlagen die heden nog niet zijn toegevoegd of slechts in 
ontwerp; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het ontwerp-Voorstel van 
Overdracht opgesteld overeenkomstig artikel 12:103 van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen betreffende de overdracht om niet van algemeenheid door SVK Noorderkempen 
VZW aan DE ARK (en Bouwmaatschappij De Noorderkempen), waarmee in ontwerpversie 
principieel akkoord gegaan kan worden, mits verdere uitwerking en aanvulling met de bijlagen 
die heden nog niet zijn toegevoegd of slechts in ontwerp; 
Overwegende dat uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt wordt m.b.t. de momenteel ontbrekende 
cijfers; 
Overwegende dat het akkoord inzake de overdracht van kennis vanuit het huidige SVK 
Noorderkempen naar het huidige SHM De Noorderkempen niet is opgenomen in het voorstel van 
overdracht; dat het noodzakelijk is dat deze afsprakennota wordt toegevoegd; 
Overwegende dat elke contractant aansprakelijk dient te zijn ten belope van zijn aandeel in het 
netto actief, waarbij e.e.a. in artikel 7.2 van het ontwerp overdracht om niet nog als dusdanig 
aangepast dient te worden; 
Overwegende dat de gemeenteraad om die redenen slechts principieel en onder voorbehoud 
akkoord kan gaan met: 
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• - Het fusieprotocol 

• - Het fusievoorstel 

• - Het voorstel van overdracht 
Gelet op het voorstel van het college; 
Gelet op de bespreking ter zitting; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel- De gemeenteraad beslist onder voorbehoud principieel akkoord te gaan met:  

• - het fusieprotocol 

• - het fusievoorstel 

• - het voorstel van overdracht 
  De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen.  

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2022/147 - Extra punt. Cafévoetbal. Maatregelen De Valk.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'De cafévoetbalcultuur is wat mij betreft echt Belgisch cultureel erfgoed. Dit erfgoed staat de 
laatste tijd echter onder druk. Veel clubs krijgen moeilijk vrijwilligers aan kant, waardoor er 
meer en meer ploegen verdwijnen. Deze problemen zien we spijtig genoeg ook in Rijkevorsel. 
We zien de laatste jaren ook steeds meer Rijkevorselse ploegen verdwijnen van onze Veusselse 
velden en die bijvoorbeeld uitwijken naar voetbalpleinen op Merksplas Kolonie of Lentezon 
Beerse voor hun ‘thuismatchen’. Er zijn ondertussen al 5 van de 8 Rijkevorselse ploegen die 
noodgedwongen moeten uitwijken naar buitendorpse velden met de nodige extra 
verplaatsingen, minder supporters en minder omzet voor onze Rijkevorselse horeca als gevolg. 
We moeten deze gemeenten hier trouwens dankbaar voor zijn, maar uiteraard krijgen hier de 
eigendorpse ploegen steeds voorrang bij een dubbele boeking waardoor onze Rijkevorselse 
ploegen zich nog extra flexibel moeten opstellen. En het is nu al bij sommige ploegen een 
probleem om genoeg spelers samen te krijgen. 
Ondertussen hebben we ook het goede nieuws te horen gekregen dat het veld achter de Valk in 
WK41 wordt aangepakt, maar er zijn naar onze mening meer structurele maatregelen nodig.' 
Voorstel van besluit: 
Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om: 
1. Kortelings in overleg te gaan met de cafévoetbalploegen om te bekijken welke maatregelen 
er nodig zijn om het gemeenteplein en het voetbalplein achter de Valk terug speelklaar en 
aantrekkelijk te maken voor de caféploegen. 
2. Er wordt een planning opgemaakt om het inzaaien en bespelen van de pleinen aan de Valk en 
Gemeenteplein zo optimaal mogelijk af te stemmen. 
3. De doelpalen aan de Valk worden vervangen door nieuwe palen. 
4. Het ballennet achter de noordoostelijke goal wordt hersteld.’ 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 16 neen-stemmen en 
4 ja-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Bart Van De Mierop, 
Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Karel 
Godet; ja-stemmen: Diede Van Dun, Aline Maes, Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
 Besluit met 16 neen-stemmen bij 4 ja-stemmen: 
De raad gaat niet akkoord met het agendapunt houdende volgende voorstellen: 
1. Kortelings in overleg te gaan met de cafévoetbalploegen om te bekijken welke maatregelen 
er nodig zijn om het gemeenteplein en het voetbalplein achter de Valk terug speelklaar en 
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aantrekkelijk te maken voor de caféploegen. 
2. Er wordt een planning opgemaakt om het inzaaien en bespelen van de pleinen aan de Valk en 
Gemeenteplein zo optimaal mogelijk af te stemmen. 
3. De doelpalen aan de Valk worden vervangen door nieuwe palen. 
4. Het ballennet achter de noordoostelijke goal wordt hersteld. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2022/148 - Extra punt. Energiescreening voor onze verenigingen.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Daar waar we zo goed mogelijk onze eigen huizen en ons gemeentelijk patrimonium zo 
energiezuinig proberen te maken, laat dit bij veel sportclubs of verenigingen dikwijls de 
wensen over. Nochtans zou dit tijdens deze energiecrisis dubbel zo hard onder de aandacht 
moeten komen, want anders gaan een groot deel van onze verenigingen voor zeer grote 
verrassingen komen te staan bij het afrekenen van de energiefacturen. De factuur verlichten 
zullen we als gemeente niet kunnen, maar we kunnen wel advies geven aan onze verenigingen 
en sportclubs om hun energieverbruik in te korten en effectief te kunnen zien welke besparing 
dit kan opleveren. 
Daarom stellen we voor om een expert langs de gebouwen van onze verenigingen en sportclubs 
te sturen om een screening van hun gebouwen te doen en tips te geven wat betreft 
energiebesparing en bijkomend isoleren. Dit alles conform het initiatief van ‘de HUISdokter’ 
van IOK. De kosten van deze analyses zijn ten koste van het gemeentebestuur.' 
Voorstel van besluit: 
Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om: 
1. De verenigingen aanschrijven om een interessepeiling te doen bij elke Rijkevorselse 
vereniging en sportclub 
2. Een energie-expert aan te bieden om een screening te doen van hun lokaal of clubhuis en 
energiebesparende maatregelen voor te stellen.’ 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement, ingediend door schepen Bert Vangnechten, dat ertoe sterkt om het 
voorstel als volgt te herformuleren: ‘Via de gemeentelijke infokanalen berichten we de 
verenigingen dat ze indien gewenst beroep kunnen doen op onze energieambtenaar voor advies 
om hun patrimonium energiezuiniger te maken.’ 
Gelet op de aanvang van de stemming; 
Gelet op de vraag van de fractie Gemeentebelangen om tijdens de lopende stemming de zitting 
te schorsen in functie van een interne fractiebespreking; 
Gelet op de schorsing van de gemeenteraad door de voorzitter om 21.00 uur; 
Gelet op de opheffing van de schorsing na een vijftal minuten en de hervatting van de zitting in 
aanwezigheid van 20 aanwezige raadsleden; 
Gelet op de verdere stemming over het amendement, hetwelk uiteindelijk met unanimiteit 
wordt aangenomen;  
Overwegende dat de stemming over de hoofdvraag – gezien de formulering van het amendement 
- conform art. 17, lid 3 van het huishoudelijk reglement niet meer aan de orde is, zodat er geen 
navolgende stemming plaatsvindt;  
  Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Enig artikel: Via de gemeentelijke infokanalen berichten we de verenigingen dat ze indien 
gewenst beroep kunnen doen op onze energieambtenaar voor advies om hun patrimonium 
energiezuiniger te maken. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
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