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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, 
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, Jurgen 
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Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:16 uur. 
 
    De Gemeenteraad, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: GR/2022/155 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente. Vaststelling.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt. 
Gelet op de artikelen 41, 171 §4 en 176, 249 tot en met 256 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 
2018; 
Gelet op het ministerieel besluit over de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018; 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 inzake strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale 
en provinciale besturen van 3 mei 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 7 september 2022 en 8 november 2022 
inzake het voorontwerp van meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, dat 
aan de gemeente wordt voorgelegd; 
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan niet enkel de vaststelling van de 
kredieten van 2023 bevat, maar ook wijzigingen bevat in kredieten van andere jaren van het 
meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, wordt vastgesteld. 
De Gemeenteraad, O.Z., 

2. Betreft: GR/2022/156 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt. 
Gelet op de artikelen 41, 171 §4 en 176, 249 tot en met 256 van het decreet over het lokaal 
bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 
2018; 
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Gelet op het ministerieel besluit over de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018; 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 inzake strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale 
en provinciale besturen van 3 mei 2019; 
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 inzake de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-
2025; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 7 september 2022 en 8 november 2022 
inzake het voorontwerp van meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, dat aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd; 
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan niet enkel de vaststelling van de 
kredieten van 2023 bevat, maar ook wijzigingen bevat in kredieten van andere jaren van het 
meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd. 
De Gemeenteraad, O.Z., 

3. Betreft: GR/2022/142 - Installatie nieuwe voorzitter gemeenteraad. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de installatievergadering van 2 januari 2019 waarbij dhr. Wim De Visscher bij wijze van 
ontvankelijke voordrachtakte als voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen met als 
einddatum 31 december 2022; 
Overwegende dat het mandaat van rechtswege eindigt op bovenvermelde einddatum; dat dhr. 
Lieven Van Nyen, raadslid, in de voordachtakte werd vermeld als opvolgend voorzitter, per 1 
januari 2023; 
Gelet op artikel 7 §1 van het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat dhr. Lieven Van Nyen per 1 januari 2023 van rechtswege voorzitter van de 
gemeenteraad wordt, en dit voor de rest van de huidige legislatuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeenteraad neemt kennis van de einddatum van het mandaat van dhr. Wim De Visscher als 
voorzitter van de gemeenteraad en van de naam van dhr. Lieven Van Nyen, zoals vermeld in de 
voordrachtakte. Dhr. Lieven Van Nyen wordt per 1 januari 2023 van rechtswege geïnstalleerd als 
opvolgend voorzitter van de gemeenteraad en dit tot het einde van de huidige legislatuur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Namens de voltallige gemeenteraad dankt mevr. de burgemeester dhr. De Visscher voor diens 
inzet als voorzitter de voorbij jaren. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2022/130 - Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. 

Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, meer bepaald artikel 170, §4; 
Gelet op de Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de 
verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953; 
Gelet op de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen; 
Gelet op de Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en 
tot wijziging van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen; 
Gelet op het Consulair Wetboek van 21 december 2013, meer bepaald artikel 50-67; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40, §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 
van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, wat de verfijning van de 
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018, meer bepaald artikel II, 31, tweede lid; 
Gelet op het Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer; 
Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende 
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende 
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen 
waarvoor de gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen 
ervan en tot bepaling van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2, § 2, van de Wet van 14 
maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, 
gecoördineerd op 12 oktober 1953; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de 
woningkwaliteitsbewaking; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de 
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de 
retributies; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 
vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 
identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf 
jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarvan de 
bijlage is gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 27 maart 2013; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 19 april 2014 aangaande de afgifte van paspoorten, meer 
bepaald artikel 2; 
Gelet op de Omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het Decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen; 
Gelet op de Omzendbrief FOD Binnenlandse Zaken van 12 september 2017; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit van 15 februari 
2019; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2021 houdende de vestiging van een 
belasting op het afleveren van administratieve stukken; 
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; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2022 houdende de verordening betreffende de 
invoering van het verplicht conformiteitsattest; 
Gelet op het belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken, zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad in zitting van 1 september 2021; 
Overwegende dat gezien aan de afgifte van een conformiteitsattest steeds een 
conformiteitsonderzoek voorafgaat, dat uitgevoerd wordt door een woningcontroleur die door de 
burgemeester wordt aangewezen, met een bijhorende administratieve verwerking, het 
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aangewezen is om voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een 
vergoeding vast te stellen; 
Overwegende dat conform artikel 3, §1, 14° van vermeld belastingreglement de belasting € 
62,50 bedraagt voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning, zoals bedoeld in het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking; dat 
de belasting € 62,50 bedraagt, verhoogd met € 12,50 per kamer, met een maximum van € 1 250, 
voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning, zoals bedoeld in het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om het bedrag van de belasting voor het afleveren van het 
conformiteitsattest op te trekken van € 62,50 naar € 90 omwille van de werklast; dat om 
dezelfde reden de verhoging per kamer van € 12,50 met een maximum van € 1 250, wordt 
opgetrokken naar € 15 per kamer met een maximum van € 1 775; 
Overwegende dat indien er geen aanvraag is, en de behandeling van het dossier op initiatief van 
de gemeente zelf gebeurt, er ook geen vergoeding lijkt te kunnen worden gevraagd; dat er 
evenmin een vergoeding gevraagd lijkt te kunnen worden i.h.k.v. de nieuwe zgn. 
‘waarschuwingsprocedure’ (art. 3.10 Vlaamse Codex Wonen 2021); 
Overwegende dat woonmaatschappijen wettelijk verplicht zijn om sociale huurwoningen aan te 
bieden en het woningbestand te herwaarderen, via het eigen patrimonium of via inhuring op de 
private huurmarkt om kwaliteitsvolle woningen en kamers te verhuren tegen een redelijke 
huurprijs (art. 4.40 Vlaamse Codex Wonen); dat al deze huurwoningen aan de elementaire 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten moeten voldoen (art. 3.1 Vlaamse Codex 
Wonen); dat in tegenstelling tot private personen, de woonmaatschappij niet de keuze heeft om 
deze woningen niet aan te bieden en te verhuren, die kwaliteitsvol dienen te zijn; dat de 
overheidsprestatie in kwestie (nl. behandeling van de aanvraag voor een conformiteitsattest) 
waarvoor de retributie verschuldigd wordt, bijgevolg impliciet het gevolg is van een 
overheidsverplichting zelf; dat het om die reden gepast voorkomt de woonmaatschappijen vrij te 
stellen van de retributie; 
Overwegende dat naar analogie de vrijstelling wordt doorgetrokken naar de nog actieve en 
erkende sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen, die gelijkaardige 
verplichtingen hebben, zolang de omschakeling naar de woonmaatschappijen niet rond is; 
Overwegende dat het verder aangewezen is om de bedragen aan te passen m.b.t. de 
dienstverlening inzake vreemdelingenzaken; 
Overwegende dat de vigerende regelgeving ook voorziet in een bijdrage voor het afleveren van 
een bestuurderspas voor taxi en VVB, dewelke ook dient te worden opgenomen in onderhavig 
reglement; 
Overwegende dat het omwille van de duidelijkheid aangewezen lijkt om het 
gemeenteraadsbesluit van 1 september 2021 houdende de vestiging van een belasting op het 
afleveren van administratieve stukken op te heffen en te vervangen door een nieuw besluit; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Het gemeenteraadsbesluit van 1 september 2021 houdende de vestiging van een 
belasting op het afleveren van administratieve stukken wordt opgeheven vanaf 1 januari 2023. 
Art. 2.- Met ingang van 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt 
een belasting gevestigd op de aflevering van administratieve stukken.  
Art. 3.- De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door 
de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.  
Art. 4.- §1. De bedragen van de belasting worden als volgt vastgesteld: 
1° voor identiteitskaarten (eiD) en vreemdelingenkaarten (EVK, uitgezonderd het vernieuwen, 
verlengen of vervangen van een elektronische vreemdelingenkaart A): het bedrag aangerekend 
door de hogere overheid, verhoogd met een bedrag van € 2; 
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2° voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van een elektronische vreemdelingenkaart A 
(maximaal éénmaal per jaar): het bedrag aangerekend door de hogere overheid, verhoogd met 
een bedrag van € 35; 
2bis° voor de afgifte aan eenzelfde persoon van een bijlage 15bis, 19, 19ter of 41bis van het 
Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: 

• eerste afgifte: € 40; 

• tweede afgifte: € 70; 

• derde afgifte: € 100; 

• vierde afgifte: € 130; 

• vijfde afgifte en alle aangiften na de vijfde: € 160; 
3° voor Kids-iD (identiteitskaarten voor kinderen onder de twaalf jaar): het bedrag aangerekend 
door de hogere overheid; 
4° voor identiteitsbewijzen voor een niet-Belgisch kind: € 2; 
5° voor paspoorten voor meerderjarigen: het bedrag aangerekend door de hogere overheid, 
verhoogd met een bedrag van € 5; 
6° voor paspoorten voor minderjarigen: het bedrag aangerekend door de hogere overheid; 
7° voor voorlopige rijbewijzen (Europees): het bedrag aangerekend door de hogere overheid; 
8° voor definitieve rijbewijzen (Europees): het bedrag aangerekend door de hogere overheid, 
verhoogd met een bedrag van € 5; 
9° voor internationale rijbewijzen: het bedrag aangerekend door de hogere overheid, verhoogd 
met een bedrag van € 4; 
10° voor verklaringen van wettelijke samenwoonst: € 5; 
11° voor een bewijs bij een huwelijk: € 15; 
12° voor een nieuwe PIN/PUK-code: € 5; 
13° voor een token voor een niet-inwoner: € 10; 
14° voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning, zoals bedoeld in het Besluit van 
de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021: € 90; 
15° voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning, zoals bedoeld in het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021: € 90, verhoogd met € 
15 per kamer, met een maximum van € 1 775; 
16° voor een bestuurderspas (eenmalig voor taxi en VVB): € 20; 
17° voor het opmaken, controleren en afleveren van een dossier voor de aanvraag van de 
Belgische nationaliteit: € 250; 
18° voor het opmaken van een attest van immatriculatie: € 7.  
§2. De in paragraaf 1 vermelde bedragen worden verhoogd met de eventuele kosten die door de 
hogere overheid worden aangerekend voor een spoedprocedure.  
Art. 5.- Van de belasting worden vrijgesteld: 

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

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

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

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

• de machtigingen met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 

• de mededeling door de politie, aan de verzekeringsmaatschappijen, van de inlichtingen 
omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen op de openbare 
weg; 
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• de geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van het 
openbaar vervoer; 

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

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

• het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd voor een huurwoning van een 
woonmaatschappij; Zolang het erkende sociaal verhuurkantoor woningen inhuurt op de 
private markt of een erkende sociale huisvestingsmaatschappij woningen verhuurt, 
worden zij voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met de 
woonmaatschappij;; 

• het conformiteitsattest dat dat op eigen initiatief van de burgemeester wordt afgeleverd 
voor een woning, al dan niet na ontvangst van een melding over de mogelijk gebrekkige 
kwaliteit van een woning (in de zgn. ‘waarschuwingsprocedure’).  

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

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2022/173 - Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen van elektriciteit 

en gas op gemeentelijk openbaar domein. Vaststelling.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de 
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
grondgebied; 
Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen 
en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 
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Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 
langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te 
bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden; 
Overwegende dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een 
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten; 
Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende 
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de 
dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, 
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op 
het openbaar domein; 
Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, 
meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP...; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk 
openbaar domein naar aanleiding van werken aan nutsvoorzieningen voor elektriciteit en gas op 
het gemeentelijk openbaar domein. 
Art. 2.- Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs 
gemeentewegen. 
Permanente nutsvoorzieningen omvatten: 
-   alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-
, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) 
dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en 
afvalwater, warm water, brandstof. 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien 
het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente. 
Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van 
werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de 
distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze 
werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening 
van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij. 
Art. 3.- De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken 
in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voetpaden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 
euro.  
Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG 
goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals  jaarlijks gepubliceerd in augustus. 
Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar. 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Art. 4.- Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen 
en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per 
kalenderjaar een retributie geheven van € 1 per op het grondgebied van de gemeente aanwezig 
aansluitingspunt. 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van € 0,50 per 
aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. 
Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast. 
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Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op 
het grondgebied van de gemeente. 
Art. 5.- De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 
facturen.  
Art. 6.- Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.  Het 
retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur 
afgekondigd en bekendgemaakt. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2022/175 - Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2022. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel het aangewezen acht een financiële inspanning te 
leveren teneinde het leed in de wereld te verzachten; 
Overwegende dat hiertoe in het meerjarenplan voor 2022 een bedrag van 20.000 euro is 
ingeschreven; 
Overwegende dat tot verdeling van de subsidie dient te worden overgegaan; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 november 2022; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement, ingediend door raadslid Van Dun Diede namens de ProVeussel-fractie, 
dat stelt ‘We zien dat een vereniging, volk in nood, een Vlaams Nationalistisch, veroordeeld 
Oud Strijder verheerlijkt op de voorpagina van hun website. We stellen voor om deze vereniging 
te schrappen uit de lijst en de bestendigde 1500 euro te verdelen over de andere 
hulpverleningsorganisaties;’  
[Gehoord de mededeling vanwege schepen Cuylaerts dat een en ander volgend jaar herzien zal 
worden;]1 
Gelet op de schorsing van de gemeenteraad door de voorzitter om 21.24 uur; 
Gelet op de opheffing van de schorsing na een achttal minuten, en de hervatting van de zitting 
in aanwezigheid van 21 aanwezige raadsleden; 
Gelet op de stemming over het amendement, hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen, 
4 ja-stemmen en 3 onthoudingen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Karel Godet; 
ja-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms, Aline Maes, Diede Van Dun; onthoudingen: Lut Backx, 
Bart Van De Mierop, Danny Eelen); 
Gelet op de stemming over de voorliggende hoofdvraag, dewelke met 14 ja-stemmen, 4 neen-
stemmen en 3 onthoudingen wordt goedgekeurd (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien 
Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert 
Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, 
Sabine Fransen, Karel Godet; neen-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms, Aline Maes, Diede Van 
Dun; onthoudingen: Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen); 
                                 Besluit met 14 ja-stemmen, 4 neen-stemmen en 3 onthoudingen: 

Enig artikel.- Een voorstel tot verdeling van de subsidies dienstjaar 2022 inzake 
ontwikkelingssamenwerking als volgt: 

• Broederlijk delen: 1.200 € 

• 11.11.11: 2.000 € 

• Artsen zonder Grenzen: 3.000 € 

• Oxfam: 500 € 

• Wereldsolidariteit: 650 € 

• Damiaanactie: 1.500 € 

 
1 Zoals aangevuld door de gemeenteraad d.d. 30 januari 2023. 
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• Handicap international: 1.000 € 

• Imani Belgium: 1.500 € 

• Volk in nood: 1.500 € 

• Moeders voor moeders: 1.500 € 

• Cunina: 1.500 € 
De Gemeenteraad, O.Z., 

7. Betreft: GR/2022/176 - Verdeling subsidies 2023. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur, 
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is inzake het toekennen van subsidies en toelagen 
aan verenigingen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 november 2022; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.-De verdeling van de subsidies voor het jaar 2023 wordt goedgekeurd als volgt: 

Begunstigde 2023 2022 

Ferm dienst opvanggezinnen € 250 € 250 

adviesraad cultuur werkingskosten € 1.200 € 1.200 

adviesraad jeugd werkingskosten € 1.200 € 1.200 

adviesraad sport werkingskosten € 1.200 € 1.200 

                        kampioenenviering/sportgala € 750 € 750 

beheersorgaan bibliotheek werkingskosten € 600 € 600 

verenigde Rijkevorselse molenaars € 1.300 € 1.300 

de Singer € 10 000 € 10 000 

heemkundige kring € 1.200 € 1.200 

Ondernemend Rijkevorsel/ 2310 Onderneemt € 250 € 250 

      

bond beter leefmilieu € 100 € 100 

      

cultuurprijs € 1.000   

gecoro werkingskosten € 1.200 € 1.200 

landbouwprijs-milieuprijs € 1.000 € 1.000 

natuurpunt Markvallei € 75 € 75 

oudercomité De Wegwijzer € 620 € 620 

oudercomité Het Kompas € 620 € 620 

oudercomité Het Moleke-St. Lucia € 620 € 620 

      

sportevenementen:     

wielerwedstrijden juniors-aspiranten € 40 € 40 

wielerwedstrijden elite m contract € 100 € 40 

wielerwedstrijden elite z contract € 50 € 50 

sportwedstrijden € 75 € 75 

           incl G-sport plus € 50 plus € 50 

           incl jeugd plus € 50 plus € 50 

      

VVV toerisme € 7.300 € 7.300 
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Akwadraat € 1.680 € 1.120 

centrum Ganspoel € 50 € 50 

Clara Fey € 125 € 75 

consultatie vt het jonge kind € 700 € 700 

de 3master Kasterlee € 175 € 125 

de Schakel € 500 € 500 

      

      

Go Nautica € 150 € 225 

Giblo Beerse € 900 € 900 

Heder € 100 € 100 

het Raster € 525 € 350 

Ispahan € 925 € 575 

Katholieke Vereniging Gehandicapten Rijkevorsel € 620 € 620 

Boemerang vakantiewerking € 1.870 € 1.850 

Mekanders € 250 € 300 

mpi Oosterlo € 25 € 25 

Muco vereniging € 75 € 75 

Oscare € 50 € 50 

oudercomité Vibo scholen € 775 € 650 

oudercomité Muylenberg € 200 € 225 

revalidatiecentrum Noorderkempen € 225 € 250 

Rode Kruis Vlaanderen/afdeling Rijkevorsel € 700 € 700 

Samana centrum Rijkevorsel € 850 € 850 

Samana Sint-Jozef € 265 € 265 

Zevenbergen € 25 € 75 

      

vormselcatechese centrum € 75 € 75 

vormselcatechese Sint-Jozef € 75 € 75 

werkgroep 1e communie centrum € 75 € 75 

werkgroep 1e communie Sint-Jozef € 75 € 75 

werkgroep gezinsvieringen Sint Willibrordus € 75 € 75 

Ijzerbedevaart € 50 € 50 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2022/187 - Dotatie politiezone 2023. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 7 december 1998 en latere wijzigingen tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikelen 40, 71, 75 en 
76; 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening 
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
Overwegende dat bij de vaststelling van de politiebegroting 2023 rekening werd gehouden met 
de verdeelsleutel zoals bepaald in het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere 
regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeentenpolitiezone;  
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Overwegende dat deze begroting 2023, goedgekeurd door de politieraad op 10 oktober 2022, 
voorziet in een toelage vanwege de gemeente Rijkevorsel voor een bedrag van € 1.172.230,00 in 
de gewone dienst en € 70.795,00 in de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De bijdrage van de gemeente  Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van 
politiebegroting 2023, zijnde € 1.172.230,00  in de gewone dienst en  € 70.795,00 in de 
buitengewone dienst, goed te keuren en toe te kennen aan de politiezone Noorderkempen nr. 
012519 Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorsel, Vrijheid 19 te 2320 Hoogstraten. 
Art.2.- Deze bedragen zullen voorzien worden in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit zal aangetekend ter goedkeuring overgemaakt worden aan de 
Gouverneur der Provincie Antwerpen en ter kennisgeving aan de Politiezone Noorderkempen te 
Hoogstraten. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2022/188 - Dotatie HVZ Taxandria 2023. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening 
van de hulpverleningszones, hetwelk bepaalt dat de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, 
Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, 
Vosselaar deel uitmaken van de HVZ Taxandria; 
Gelet op artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, aangevuld en 
gewijzigd door een wet van 19 april 2014 houdende de gemeentelijke dotaties aan de 
hulpverleningszones;  
Gelet op de goedkeuring van de begroting 2023 in de zoneraad van HVZ Taxandria die een 
dotatie van de gemeente Rijkevorsel bevat, bestaande uit € 671.106 voor de gewone dienst en € 
145.273 voor de buitengewone dienst; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1- De dotatie 2023 aan de HVZ Taxandria ten bedrage van € 671.106  voor de gewone dienst 
en € 145.273  voor de buitengewone dienst wordt goedgekeurd. 
Art.2.- De gewone en de buitengewone dotatie 2023 aan de HVZ Taxandria zal worden 
opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Rijkevorsel. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan HVZ Taxandria. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2022/182 - Toekenning van het ereburgerschap aan dhr. George Kooymans. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het reglement ereburgerschap waarbij de gemeenteraad de titel van ereburger kan 
toekennen aan personen met een bijzondere verdienste voor het dorp; 
Gelet op bijgevoegd collegebesluit d.d. 14 november 2022; 
Gelet op volgende motivering voor de toekenning van het ereburgerschap aan dhr. Kooymans als 
volgt: 
'George Kooymans, geboren in den Haag op 11 maart 1948, is een Nederlands componist, 
gitarist, zanger, tekstdichter en producer. Hij woont sinds 30 december 1974 in Rijkevorsel en 
was gistarist van de bekende Nederlandse rockband Golden Earring. De muziekgroep bestond 
maar liefst 60 jaar lang en had een enorm internationaal succes met vele bekende hits zoals 
o.a. Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles. De band heeft wereldwijd miljoenen 
albums verkocht en genoot in de jaren zeventig en tachtig een internationale sterrenstatus. 
Golden Earring heeft meer dan dertig gouden en platina albums. George verzorgde de muziek 
en de teksten van de band maar schreef bovendien ook nog nummers voor een aantal andere 
grote artiesten en bands.’ 
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Overwegende dat dhr. Kooymans hiermee ruim voldoet aan de criteria dat hij daadwerkelijk 
bijgedragen heeft en nog steeds bijdraagt tot de bekendheid en de uitstraling van de naam en 
de faam van de gemeente Rijkevorsel;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

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

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2022/189 - Goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening 2021. Kennisname.   
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 20 juni 2022 houdende de vaststelling van de 
jaarrekening 2021; 
Gelet op het besluit van de gouverneur d.d. 16 november 2022 houdende de goedkeuring van de 
jaarrekening 2022 van de gemeente en het OCMW; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- Kennis wordt genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 van de 
gemeente en het OCMW door de gouverneur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de voorzitter om 21.39 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
Om 21.40 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 21 raadsleden. 

De gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.40 uur. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt een vraag gesteld dewelke naar de 
besloten zitting was verwezen. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:47 uur. 
 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


