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De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

1. Betreft: GR/2020/053 - Organisatiebeheersing. Rapportering 2019.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat in artikel 217 van het Decreet Lokaal Bestuur organisatiebeheersing wordt 
gedefinieerd als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke 
zekerheid te verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 218 bepaalt op 
welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen 
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die 
ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij 
het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn; dat het organisatiebeheersingssysteem 
minstens aan het principe van functiescheiding beantwoordt waar mogelijk en verenigbaar is 
met de continuïteit van de werking van de diensten; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 219 wordt 
vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam; dat het 
algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de 
rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing; dat die rapportering jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar gebeurt; 
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Gelet op voorliggend rapport van de algemeen directeur over organisatiebeheersing in 2019 met 
bijhorende bijlagen; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van het rapport van de algemeen directeur over organisatiebeheersing in 2019 met 
bijhorende bijlagen, hetwelk integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

2. Betreft: GR/2020/064 - Organisatiebeheersing. Rapportering organisatiebeheersingsplan. 
Aktename.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat in artikel 217 van het Decreet Lokaal Bestuur organisatiebeheersing wordt 
gedefinieerd als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke 
zekerheid te verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 218 bepaalt op 
welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen 
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die 
ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij 
het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn; dat het organisatiebeheersingssysteem 
minstens aan het principe van functiescheiding beantwoordt waar mogelijk en verenigbaar is 
met de continuïteit van de werking van de diensten; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 219 wordt 
vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam; dat het 
algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de 
rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing; dat die rapportering jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar gebeurt; 
Gelet op het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem; 
Overwegende dat daarin wordt bepaald dat de evaluatie en verbetering van de beheersing van 
de managementprocessen en ondersteunende processen geschiedt door het doorlopen van een 
vierjaarlijkse cyclus (volgens de PDCA-principes), als volgt: 

 In het eerste jaar wordt een zelfevaluatie uitgevoerd op basis van voormelde leidraad. De 
medewerkers die hierbij betrokken worden, zijn representatief voor de gehele 
organisatie. Deze zelfevaluatie gebeurt op de wijze, bepaald door de algemeen directeur 
in het organisatiebeheersingssysteem. De synthesenota van deze zelfevaluatie wordt ter 
kennisgeving gebracht aan de uitvoerende organen. (C-A) 

 Op basis van voormelde zelfevaluatie maakt de algemeen directeur in samenspraak met 
het managementteam een zgn. gezamenlijk organisatiebeheersingsplan op voor een 
periode van drie jaar, hetwelk wordt goedgekeurd door de uitvoerende organen. Daarbij 
worden voor ieder thema van de leidraad acties en subacties bepaald om nieuwe 
beheersmaatregelen te implementeren of de bestaande beheersmaatregelen te 
verbeteren. Voor de realisatie van de subacties worden streefdata bepaald en 
aanspreekpunten aangeduid. (P-D) 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          3 

 
 

 Het organisatiebeheersingsplan wordt opgevolgd op de wijze, bepaald door de algemeen 
directeur in het organisatiebeheersingssysteem. (C) 

Overwegende dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de stand van zaken van het 
organisatiebeheersingsplan aan de raden, zoals weergegeven in de bijlage; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte te nemen van de stand van zaken van het organisatiebeheersingsplan, zoals 
weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

3. Betreft: GR/2020/060 - OMV-VK-594. Verkaveling Appelstraat-Drijhoek. Aanpassing rooilijn. 
Goedkeuring.   

Gelet op de aanvraag van een omgevingsvergunning met intern nummer OMV-VK-594 en met 
projectnummer omgevingsloket OMV_2020021793, ingediend door Studiebureel Raeymaekers 
bvba gevestigd te Pastoriestraat 14, 2340 Beerse, tot het realiseren van een verkaveling, op een 
perceel gelegen Appelstraat-Drijhoek, kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie H nummer 
447L, waarvoor het ontwerp werd opgemaakt door Studiebureel Raeymaekers bvba op 17 januari 
2020; 
Gelet op de aanvraag betreffende het vormen van 1 lot voor open bebouwing en 6 loten voor 
halfopen bebouwing, bestemd voor eengezinswoningen; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen; 
Overwegende dat een gemeenteraadsbeslissing vereist is inzake het wijzigen van de rooilijn; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich voorafgaand aan vergunningverlening dient uit te 
spreken over de zaak van de wegen; 
Overwegende dat het goed in het gewestplan Turnhout ligt (Koninklijk besluit van 30 september 
1977); dat het goed volgens dit van kracht zijnde gewestplan in woongebied ligt; dat de 
woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet 
in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor 
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, 
voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar 
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving; 
Overwegende dat de aanvraag principieel in overeenstemming is met het vastgestelde 
gewestplan zoals hoger omschreven; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, en latere wijzigingen, dat bepaalt dat de aanvraag dient onderworpen te 
worden aan een openbaar onderzoek; 
Overwegende dat het openbaar onderzoek heeft plaats gevonden vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 
mei 2020;  
Gelet op gemeenteraadsbesluit d.d. 29 augustus 2007 waarbij de gemeente Rijkevorsel het 
gemeentelijk rioleringsnet overgedragen heeft aan Pidpa-Riolering; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, meermaals 
gewijzigd; 
Gelet op de bespreking ter zake; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op het verkavelingsplan, opgemaakt op 17 
januari 2020 door Studiebureel Raeymaekers bvba gevestigd te Pastoriestraat 14, 2340 Beerse, 
tot het realiseren van een verkaveling met een lot voor open bebouwing en 6 loten voor 
halfopen bebouwing, op een perceel gelegen Appelstraat-Drijhoek, kadastraal gekend onder 
afdeling 1, sectie H nummer 447L, wordt goedgekeurd. 
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Art. 2.- In functie van de realisatie van de ontworpen rooilijn waarvan sprake in art. 1 dient de 
grondstrook, gemerkt ‘Lot 8’, gratis afgestaan te worden aan de gemeente Rijkevorsel voor 
inlijving bij het openbaar domein. 
Art. 3.- Alle kosten die deze eigendomsoverdracht met zich mee brengt, ten laste zijn van de 
verkavelaar(s). 
Art 4.- De overdracht van het openbaar domein conform de voorwaarden gesteld in artikel 1,2 
en 3 dient als last opgenomen te worden bij de vergunningverlening. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

4. Betreft: GR/2020/035 - Bouwpauze voor specifieke projecten. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009 en latere wijzigingen, en 
meer specifiek artikel 40 en 41 van deze Codex; 
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zoals gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 15 april 2009; 
Gelet op het richtlijnenhandboek met woonomgevingsplan zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van Rijkevorsel d.d. 31 augustus 2016; 
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en meer specifiek het 
gelijkheidsbeginsel; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel een landelijke en groene gemeente is, die 
aantrekkelijk is omwille van een brede waaier aan mogelijkheden gaande van voldoende rust tot 
een grote bedrijvigheid, alsook de verschillende scholen en uitgaansmogelijkheden; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel ingevolge bovenstaande en rekening houdende met 
zijn rurale ligging, doch met aanwezigheid van alle voorzieningen, in vele opzichten een 
aantrekkelijk gebied vormt voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij er potentieel is voor jonge 
gezinnen, alleenstaanden, ouderen, …; 
Overwegende dat de gemeente de laatste periode dan ook meer en meer geconfronteerd wordt 
met aanvragen waarbij er ontwikkelingen worden vooropgesteld, waarbij er projecten 
voorgesteld worden met een grote(re) omvang, de zogenaamde ‘specifieke aanvragen’ cfr. het 
richtlijnenhandboek, waarbij o.a. ontwikkelingen van binnengebieden worden voorgesteld; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel sinds augustus 2016 beschikt over een 
woonomgevingsplan met bijhorend richtlijnenhandboek. Dit plan werd opgemaakt om te komen 
tot een ruimtelijke visie voor de woongebieden in de gemeente, met duidelijke handvaten voor 
het vergunningenbeleid; 
Overwegende dat in het richtlijnenhandboek de stedenbouwkundige richtlijnen niet enkel 
verschillend zijn per ‘woonomgeving’ (bv. centrum, woonwijken), maar er ook een differentiatie 
is naar type project. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘courante’ en ‘specifieke 
aanvragen’ waarbij courante aanvragen betrekking hebben op veel voorkomende en veelal ook 
kleinschalige ingrepen binnen het woonweefsel, zoals de opvulling van individuele onbebouwde 
percelen of vernieuwbouw, en specifieke aanvragen handelen over minder courante en vaak ook 
meer omvangrijke ontwikkelingen (bijv. groepswoningbouw, inbreidingsproject, verkaveling met 
nieuwe wegenis, etc); 
Overwegende dat voor de ‘specifieke aanvragen’ de regels uitgewerkt zijn met een grotere 
flexibiliteit, doch wel instructies omvatten naar omgevingskwaliteit, duurzame mobiliteit, 
integraal waterbeheer en energiebeheer toe, om zo te komen tot een kwaliteitsvolle 
ontwikkeling van deze grotere projecten. Gezien de aard en/of de omvang van dergelijke 
projecten biedt dit vaak mogelijkheden om tot hedendaagse en innovatieve ruimtelijke 
ontwikkelingen te komen die bovenal ook een meerwaarde met zich meebrengt voor de 
omliggende omgeving en bij uitbreiding de hele gemeente; 
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Overwegende dat hoewel het uiteraard zinvol is om voor deze specifieke aanvragen te werken 
met een  aangepast en meer flexibel kader, er toch ook vraagtekens geplaatst worden bij de 
mogelijke impact van dit soort van projecten; 
Overwegende dat bovendien deze projecten de grenzen van de maximale invulling opzoeken en 
slechts zelden een uitgesproken meerwaarde betekenen voor de omwonenden of de buurt, en 
dat in het merendeel van de gevallen de lusten eerder beperkt zijn, terwijl de lasten veelal op 
conto van de gemeenschap komen te liggen;    
Overwegende echter dat dergelijke ontwikkelingen geen ongewenste of te vermijden situatie 
vormen, maar dat het desalniettemin wel essentieel is om een kader te hebben waaraan deze 
ontwikkelingen afgetoetst kunnen worden, en waarbij er rekening gehouden wordt met de 
eigenheid en identiteit van de gemeente; 
Overwegende dat dergelijke projecten zowel een directe als een indirecte impact hebben op 
zowat alle dienstverleningen en voorzieningen van een gemeente; 
Overwegende dat een al te sterke cumulatie van dergelijke woonontwikkelingen mogelijk zal 
leiden tot een overschrijding van de draagkracht van het dorp, en dat het momenteel 
onduidelijk is in welke mate Rijkevorsel verder kan groeien rekening houdend met o.a. het 
voorzieningenniveau en het bereikbaarheidsprofiel van de gemeente; 
Overwegende dat het daarnaast ook van belang blijft dat de gemeente haar dorpse karakter en 
uitstraling kan behouden, waarbij nieuwe ontwikkelingen idealiter gebeuren op maat van het 
dorp, en er niet toe leiden dat een buitensporige groei plaatsvindt en de leefbaarheid in de 
woonkernen er op achteruitgaat; 
Overwegende dat er een kwalitatieve groei moet kunnen plaatsvinden op maat van Rijkevorsel; 
Overwegende dat het bestuur om deze redenen eerst de tijd wil nemen om een onderzoek te 
voeren naar de gewenste groei en de ruimtelijke draagkracht van de gemeente, waarbij 
uitgeklaard wordt in welke mate nieuwe (ruimere) woonontwikkelingen mogelijk zijn en aan 
welke vereisten deze precies moeten voldoen; 
Overwegende dat in dit onderzoek de draagkracht van de gemeente onderzocht moet worden, 
doch dat de draagkracht van een gemeente of een woonomgeving een begrip is dat een brede 
lading kan dekken. Er zijn diverse aspecten die in deze context spelen en die grenzen stellen 
aan wat een gemeente qua verdere groei aankan, zowel wat betreft bevolking als op ruimtelijk 
vlak; 
Overwegende dat het van belang is dat er in het te voeren onderzoek rekening gehouden wordt 
met deze veelzijdigheid, waarbij vooral ingezet moet worden op : 
-          de ruimtelijke component waarbij het van belang is dat de bestaande ruimtelijke 
kwaliteiten in het woonweefsel zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Het woonweefsel van 
Rijkevorsel heeft zijn eigen structuur, schaal en karakter. Zowel de bebouwde als onbebouwde 
ruimte spelen daarin een rol. Verdere groei en verdichting in het woonweefsel mag niet leiden 
tot verlies van de eigenheid of een achteruitgang van de woonkwaliteit. 
-          de functionele draagkracht van een gemeente, i.e. er dient rekening gehouden te 
worden met welke graad van ontwikkeling verzoenbaar is met kwalitatieve groei en de 
bijhorende uitrustingsgraad van de gemeente. Wat is de capaciteit van een aantal belangrijke 
voorzieningen (bijv. scholen, ouderenvoorzieningen, etc.) en hoe verhoudt dit zich tot de 
huidige en toekomstige demografie? Eenzelfde vraag stelt zich op vlak van mobiliteit en 
bereikbaarheid. In hoeverre is een toename van het aantal woningen nog mogelijk zonder dat dit 
leidt tot congestieproblemen of een achteruitgang met zich meebrengt op vlak van 
(verkeers)leefbaarheid in het dorp; 
Overwegende dat verder in het onderzoek ook rekening gehouden zal worden met het gegeven 
dat draagkracht zit op meerdere schaalniveaus afspeelt, waarbij het enerzijds essentieel is om 
op globaal niveau van de gemeente te bekijken welke kwalitatieve groeimarge is met het oog op 
kwalitatieve kernversterking, zowel ruimtelijk op basis van de ruimtelijke structuur, als 
functioneel op basis van het functioneren van de gemeente en haar voorzieningen; 
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Overwegende echter dat er in het onderzoek ook een spoor is waarbij men rekening houdt met 
het gegeven dat in een kwaliteitsvolle omgeving, ontwikkeling niet ten koste mag gaan van de 
bestaande kwaliteiten, en dat er bovendien verwacht mag worden van  grotere ingrepen dat ze 
een meerwaarde voor de omgeving opleveren. Dat het dus essentieel is om in het onderzoek te 
evalueren wat een buurt precies aankan en welke grenzen of randvoorwaarden zich stellen 
vanuit de lokale draagkracht; 
Overwegende echter dat de focus in het onderzoek niet uitsluitend gelegd wordt op de 
specifieke aanvragen, daar dit slechts één aspect vormt in een brede waaier aan uitdagingen 
waarvoor de woonkernen van de gemeente vandaag staan. Dat het daarenboven wenselijk is om 
een samenhangend antwoord te bieden op deze uitdagingen en een geïntegreerd 
toekomstperspectief voor de woonkernen uit te werken; 
Overwegende dat dit vrijwel zeker leidt tot een meer genuanceerde oplossing voor de specifieke 
aanvragen en tegelijk ook bruikbare bouwstenen oplevert voor een bredere ruimtelijke 
beleidsvisie, bijv. in de vorm van een beleidskader kwalitatieve kernversterking dat later kan 
worden ingeschoven in een traject voor de opmaak van een beleidsplan ruimte; 
Overwegende dat concluderend gesteld kan worden dat dit onderzoek nodig is om in de 
vergunningspraktijk met de nodige fundering te kunnen omgaan met dit type van dossiers, 
waarbij de resultaten waar mogelijk ook meegenomen worden in de doorvertaling van het 
richtlijnenhandboek in het RUP woonomgevingen, dat momenteel in opmaak is; 
Overwegende dat een lokaal bestuur steeds de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
waaronder het gelijkheidsbeginsel, dient na te leven, waarbij deze ook naar vergunningverlening 
toe gerespecteerd moeten worden; 
Overwegende dat het dus voornaam is dat dergelijke specifieke aanvragen getoetst worden aan 
dezelfde criteria, en dat er met gelijke aspecten rekening gehouden kan worden in de procedure 
van voorbesprekingen en vergunningverlening, om zo te komen tot een kwalitatievere omgeving 
en omgevingsbeleid; 
Overwegende dat het voeren van dit onderzoek een kantelpunt vormt, waarbij er na het 
doorlopen van dit onderzoek een onderbouwde visie is waaraan dergelijke projecten rekening 
houdende met het gelijkheidsbeginsel, getoetst kunnen worden; 
Overwegende echter dat het in afwachting van de resultaten van dit onderzoek, dit kantelpunt, 
niet aangewezen is dat er nog dergelijke specifieke aanvragen behandeld worden; 
Overwegende dat er voor de specifieke aanvragen om bovenstaande redenen aldus een tijdelijke 
bouwpauze wordt ingelast; 
Overwegende dat het van belang is binnen een relatief korte tijdspanne tot een bruikbaar 
resultaat te komen, waarbij gestreefd wordt het onderzoek zo snel mogelijk te doorlopen, 
afgestemd op de precieze inhoud en detailgraad van het onderzoek evenals de procesvoering; 
Overwegende dat een afronding van het onderzoek in de loop van 2021 wordt vooropgesteld; 
Gelet op de bespreking; 
Gaat over tot de stemming over dit agendapunt, hetwelk wordt aangenomen met 16 ja-stemmen 
bij 5 onthoudingen (ja-stemmen: Dorien Cuylaerts, Wim De Visscher, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Kristof Van Hoye, Aline 
Maes, Diede Van Dun; onthoudingen: Eric Vermeiren, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop, Lut 
Backx, Danny Eelen); 

Besluit met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen: 

De raad gaat akkoord met de tijdelijke bouwpauze voor specifieke aanvragen cfr. het 
richtlijnenhandboek. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

5. Betreft: GR/2020/066 - Coronacrisis. Aanvullende bepaling inzake sluitingsuur 
drankgelegenheden en restaurants. Bekrachtiging burgemeesterbesluit.   
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Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda door voorzitter Wim De Visscher. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 23 maart 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van 
doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid; 
Overwegende dat drankgelegenheden overeenkomstig artikel 1.9.1 van vermelde 
politieverordening enkel geopend mogen zijn vanaf 8.00 uur 's morgens tot 1.00 uur 's nachts, 
behoudens de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag; dat 
drankgelegenheden de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag 
geopend mogen zijn van 8.00 uur 's morgens tot 2.00 uur 's nachts; dat hiervan kan worden 
afgeweken mits goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die door de federale overheid 
werden genomen ter beperking van de verspreiding daarvan; 
Overwegende dat artikel 1 van vermeld Ministerieel Besluit bij Ministerieel Besluit d.d. 5 juni 
2020 werd gewijzigd, zodat de ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten 
aanbieden aan consumenten vanaf 8 juni 2020 mogen openen onder bepaalde voorwaarden; dat 
hieronder ook de horeca wordt verstaan; dat artikel 1, §3ter van het Ministerieel Besluit d.d. 23 
maart 2020 en latere wijzigingen houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken de minimale voorwaarden bevat voor het ontvangen van 
klanten in de inrichtingen die behoren tot de horecasector; dat onder meer geldt dat 
drankgelegenheden en restaurants tot 1.00 uur ’s nachts mogen open blijven, tenzij de 
gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten; 
Overwegende dat het in het kader van duidelijke afspraken met betrekking tot de handhaving 
van de bepalingen in het Ministerieel Besluit d.d. 23 maart 2020 en latere wijzigingen houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 
aangewezen lijkt om te bepalen op welk tijdstip de drankgelegenheden en restaurants ten 
vroegste opnieuw mogen openen; dat de burgemeester conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 
Gemeentewet bij politieverordening dergelijke maatregelen kan treffen; dat het billijk lijkt om 
te bepalen dat deze inrichtingen na sluiting om 1.00 uur 's nachts ten vroegste om 8.00 uur ’s 
ochtends mogen openen, zolang de uiterste sluitingstijd van de betreffende inrichtingen wordt 
opgelegd bij Ministerieel Besluit in het kader van de coronacrisis; 
Overwegende dat hiervan overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet op 18 
juni 2020 kennis werd gegeven aan de gemeenteraad; dat deze verordening ter bekrachtiging 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad; 
Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 12 juni 2020 houdende aanvullende bepaling 
inzake sluitingsuur drankgelegenheden en restaurants; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig art.- Het besluit van de burgemeester van 12 juni 2020 houdende aanvullende bepaling 
inzake sluitingsuur drankgelegenheden en restaurants te bekrachtigen. 

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

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

De Gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur. 
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Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 

    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 

Wim De Visscher 
   

 


