NOTULEN - gemeenteraad - zitting van 25 januari 2021

Aanwezig:

Verontschuldigd:

Wim De Visscher, Voorzitter
Dorien Cuylaerts, Burgemeester
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van
Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin
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Bart Adams, Algemeen directeur
/

Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
De voorzitter verzoekt de zitting te starten met één minuut stilte n.a.v. het overlijden van
gewezen schepen en voormalig plaatsvervangend burgemeester dhr. Leo Roevens en ereburger
dhr. Wilf Jackson.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
1. Betreft: GR/2020/161 - Politieverordening van de burgemeester d.d. 13 december 2020
houdende maatregelen ten aanzien van lagere school Het Kompas ter beperking van de
verspreiding van het coronavirus. Bekrachtiging.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de uitbraak van het coronavirus COVID-19 in maart 2020;
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd;
Gelet op de ongunstige evolutie van de verspreiding van het coronavirus in Rijkevorsel, zoals
blijkt uit het e-mailbericht d.d. 9 december 2020 van Eerstelijnszone Kempenland en het emailbericht van de gouverneur;
Overwegende dat een uitbraak in één van de twee klassen van het zesde leerjaar van lagere
school Het Kompas werd gemeld;
Gelet op het overleg over deze uitbraak met de schepen van onderwijs, huisartsen van
Rijkevorsel en de directie van Het Kompas, waaruit blijkt dat het aangewezen lijkt om te
verbieden dat het volledige zesde leerjaar van lagere school Het Kompas fysieke lessen volgt op
de betreffende school, en dit zolang de epidemiologische situatie het vereist;
Overwegende dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 en artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen in het kader van de openbare veiligheid en
gezondheid; dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet
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hiervan kennis moet geven aan de gemeenteraad, aan dewelke deze verordening ter
bekrachtiging moet worden voorgelegd;
Gelet op de politieverordening d.d. 13 december 2020 houdende maatregelen ten aanzien van
lagere school Het Kompas ter beperking van de verspreiding van het coronavirus;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De politieverordening van de burgemeester d.d. 13 december 2020 houdende maatregelen ten
aanzien van lagere school Het Kompas ter beperking van de verspreiding van het coronavirus te
bekrachtigen.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
2. Betreft: GR/2020/153 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2021.
Goedkeuring.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau en inzonderheid op hoofdstuk III,
afdeling 1 Meerjarenplan en afdeling 2 Budget;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en het Ministerieel besluit van 27
november 2006 dat de bijhorende modellen heeft vastgesteld;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaamse Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap
voor Binnenlands Bestuur inzake de boekhouding van de eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld
door de Kerkraad Rijkevorsel op 30 april 2019;
Overwegende dat het hogervermelde meerjarenplan niet voorziet in een gemeentelijke
tegemoetkoming;
Gelet op het budget 2021 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door de Kerkraad
Rijkevorsel op 5 oktober 2020;
Overwegende dat het hogervermelde budget 2021 voorziet in een gemeentelijke
tegemoetkoming van € 21.614,46 in de exploitatie;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel 1.- Goedkeuring te verlenen aan het budget 2021 van de Kerkfabriek van SintWillibrordus, vastgesteld door de Kerkraad Rijkevorsel op 5 oktober 2020.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
3. Betreft: GR/2020/154 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2021.
Aktename.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau en inzonderheid op hoofdstuk III,
afdeling 1 Meerjarenplan en afdeling 2 Budget;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en het Ministerieel besluit van 27
november 2006 dat de bijhorende modellen heeft vastgesteld;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaamse Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap
voor Binnenlands Bestuur inzake de boekhouding van de eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de
Kerkraad Rijkevorsel op 9 februari 2019;
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Overwegende dat het hogervermelde meerjarenplan voorziet in een gemeentelijke
tegemoetkoming voor elk jaar van het meerjarenplan;
Gelet op het budget 2021 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de Kerkraad
Rijkevorsel op 21 november 2020;
Overwegende dat het hogervermelde budget niet voorziet in een gemeentelijke
tegemoetkoming;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.- Akte te nemen van het budget 2021 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld
door de Kerkraad Rijkevorsel op 21 november 2021.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
4. Betreft: GR/2021/003 - Personeel. Reglement thuiswerk. 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;
Overwegende dat ook na de coronacrisis thuiswerk nuttig kan zijn; dat het noodzakelijk is om
hiervoor een kader te scheppen;
Gelet op de vergadering van het onderhandelingscomité d.d. 6 januari 2021 waarin een protocol
van akkoord werd afgesloten betreffende het reglement thuiswerk;
Gelet op de bespreking;
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan
Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts,
Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van Hoye; onthoudingen: Jack Jacobs,
Eric Vermeiren);
Besluit met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen:
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.
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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.
Artikel 4 – Voorwaarden voor structureel thuiswerk
§1. Structureel thuiswerk kan worden toegestaan voor de ondersteunende 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.
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§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, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
5. Betreft: GR/2020/156 - Onderwijs. Capaciteitsbepaling schooljaar 2021-2022. Goedkeuring.
Gelet op decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale
overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 juni 2006 eb het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 betreffende de Commissie
inzake leerlingenrechten zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni
2006;
Gelet op de omzendbrief BaO/2012/01 inzake het gelijke onderwijskansenbeleid voor het
basisonderwijs, laatst gewijzigd per 8 mei 2020;
Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht, in het bijzonder
hoofdstuk II – wijzigingen in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Overwegende dat artikel II.15. van het decreet van 25 november 2011 bepaalt dat aan dezelfde
onderafdeling een artikel 37novies wordt toegevoegd; dat deze toevoeging ondermeer handelt
over de capaciteitsbepaling; dat een schoolbestuur verplicht wordt voorafgaandelijk aan de
inschrijvingsperiode de capaciteit te bepalen; dat de capaciteit wordt gedefinieerd als volgt:
“het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur/inrichtende macht per niveau (deelentiteit)
als het maximum aantal leerlingen die kunnen worden ingeschreven ziet”; dat deze capaciteit
moet worden vastgesteld op het niveau van de school, dat daarnaast het schoolbestuur een
capaciteitsnorm kan invoeren op het niveau van het leerjaar voor het lager onderwijs;
Overwegende dat de Vlaamse regering besloot het nieuwe inschrijvingsdecreet wegens COVID-19
nog niet in werking te laten treden waardoor de oude regels van kracht blijven voor de
inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022; dat voor het schooljaar 2022-2023 nieuwe
regelgeving wordt voorbereid;
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 27 oktober 2020 inzake de capaciteitsbepaling van
322 voor het schooljaar 2021-2022 op niveau van de school;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 30 november 2020 inzake de goedkeuring van het
protocol m.b.t. de capaciteitsbepaling voor schooljaar 2021-2022;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het
schooljaar 2021-2022, dit op niveau van de school.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
6. Betreft: GR/2021/000 - LEADER MarkAante Kempen+. Vervanging adviserend lid.

Notulen - gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel

5

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27/10/2008 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;
Overwegende dat de openbare besturen uit de gemeenten van het LEADER-gebied en de
provincie Antwerpen elk een stemgerechtigde- als een adviserende afgevaardigde hebben;
Gelet op de gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2019 waarbij schepen mevr. Nathalie Stoffelen
werd verkozen tot stemgerechtigd lid en burgemeester mevr. Dorien Cuylaerts als adviserend
lid;
Gelet op het voorstel tot vervanging van het adviserend lid, mevr. Dorien Cuylaerts;
Gelet op de ingediende kandidaturen;
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: dhr. Stefan Maes, voorgedragen als
adviserend lid bij LEADER MarkAante Kempen+, bekomt 20 ja-stemmen;
Besluit:
Art.1.- Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 te 2310 Rijkevorsel, wordt
voorgedragen als adviserend lid bij de Plaatselijke Groep LEADER MarkAante Kempen+, ter
vervanging van burgemeester Cuylaerts.
Art.2.- Afschrift van onderhavige beslissing zal worden overgemaakt aan LEADER MarkAante
Kempen+, Hooibeeksesdijk 1 te 2440 Geel.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
7. Betreft: GR/2020/160 - Samenwerkingsovereenkomst van gemeenten die zich verenigen in
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact-en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19 pandemie te versterken - optie 2. Goedkeuring.
Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, B.S. 15/02/2018, in het
bijzonder artikel 2 en 40, §1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid19-pandemie te versterken;
Overwegende dat de lokale besturen worden opgeroepen initiatief te nemen om complementair
en aanvullend op de bestaande manier van werken een lokaal systeem van bronopsporing,
sensibilisering, preventie (optie 1 in het besluit) en contactonderzoek (optie 2, met inbegrip van
optie 1) op te zetten;
Overwegende dat de lokale initiatieven een pluspunt kunnen betekenen in de bestrijding van de
huidige pandemie; dat het inzicht bij de hogere overheden is gegroeid dat eerstelijnszones, in
nauwe samenwerking met lokale besturen, de centrale contact- en bronopsporing kunnen
versterken door tegelijkertijd van nabij, lokale situaties te volgen en aan te pakken;
Overwegende dat opgebeld worden, gehoord worden, advies krijgen en geholpen worden door
mensen uit de streek heel wat drempels kan wegnemen; dat deze lokale benadering het
draagvlak om maatregelen op te volgen verhoogt omwille van het gegeven dat de burgers gekend
zijn en de lokale besturen het best op de hoogte zijn welke hulp men waar kan krijgen in de
Kempen;
Overwegende dat de lokale besturen afspraken dienen te maken met de COVID-19-teams van de
eerstelijnszones, die nu reeds actief zijn voor bronopsporing en quarantaine coaching; dat in dit
afsprakenkader het lokaal bestuur en de eerstelijnszone concretiseren hoe ze ervoor gaan
zorgen dat de opdrachten die het lokale bestuur zal opnemen, de al lopende of geplande
activiteiten van het COVID-19-team zullen versterken;

Notulen - gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel

6

Overwegende dat in het decreet expliciet is voorzien dat gemeentes zich kunnen verenigen om
deze opdrachten op te zetten en uit te voeren; dat de vereniging van gemeentes kan
samenvallen met de eerstelijnszone;
Overwegende dat het samenvoegen van bronopsporing, dat momenteel reeds uitgevoerd worden
door de COVID-19-teams van de eerstelijnszones met versterking van de lokale besturen, en
lokale contactopsporing een absolute meerwaarde zou zijn in de bestrijding van de pandemie;
Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Zorg en Gezondheid de
mogelijkheid bieden aan de gemeenten om lokaal versterking te bieden in de bestrijding van
COVID-19 door het opzetten van bron- en contactopsporing;
Overwegende dat de gemeente de nodige afspraken wil maken over het gemeenschappelijk
opzetten van bron- en contactopsporing in nauwe samenwerking met het COVID-19-team van ELZ
Kempenland onder meer de verdeling van taken en middelen, de eventuele inbreng van
personeel, de communicatie en de bestuurlijke en democratische terugkoppeling;
Overwegende dat Eerstelijnszone Kempenland het aanbod doet om de reeds bestaande COVID19- teams en de contacttracers samen te brengen op één locatie, voorziet in de nodige
coördinatie en logistiek, ondersteuning biedt in werving en selectie van contacttracers,
supervisie en technische ondersteuning aanbiedt, kennis en expertise deelt;
Overwegende dat ter voorbereiding van een mogelijke derde golf zo spoedig mogelijk dient te
worden opgestart;
Overwegende dat in het kader van de vaccinatiestrategie, bron- en contactopsporing nog
minstens een aantal maanden actief moet blijven als defensief mechanisme in de bestrijding van
COVID-19;
Overwegende dat de modaliteiten voor het opstarten van bron- en contactopsporing door de
lokale besturen worden voortdurend bijgestuurd door de hogere overheid; dat dit een wendbare
en efficiënte beheersstructuur noodzakelijk maakt; dat de operationele werking en de
financiering eveneens regelmatig tegen het licht zullen moeten worden gehouden;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- De gemeenteraad neemt kennis van de opties die de lokale besturen kunnen nemen naar
aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken. Er wordt getracht om kennis en expertise zoveel mogelijk te
centraliseren en nauw samen te werken met het bestaande COVID-19-team van ELZ Kempenland.
Art. 2.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord tot de uitvoering van opties 1 en 2, zoals
vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 en tot het opzetten en
operationaliseren van één contacttracingcentrum onder begeleiding van het COVID-19-team.
De gemeenteraad keurt de voorliggende samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg
en Gezondheid en bijhorende bijlagen goed. De gemeenteraad geeft een mandaat aan de
gemeente Merksplas om namens de deelnemende gemeenten de vereiste documenten in te
dienen, de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid af te sluiten,
een verwerkersovereenkomst af te sluiten voor bron- en contactopsporing, de noodzakelijke
toegangen tot de platformen te regelen en de subsidies aan te vragen en toe te kennen conform
de afspraken vermeld in het afsprakenkader.
Het opzetten en operationaliseren van één contacttracingcentrum onder begeleiding van het
COVID-19-team zal gebeuren onder de voorwaarden bepaald in artikel 3 tot en met 9.
Art. 3.- De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het contacttracingcentrum ten vroegste
op 18 januari 2021 start en eindigt op 31 maart 2021. Het contacttracingcentum kan na 31 maart
2021 operationeel blijven mits een positieve evaluatie van de hogere overheid en alle betrokken
gemeenten en afhankelijk van de evolutie van COVID-19.
Art. 4.- Er wordt naar gestreefd om de subsidie van de Vlaamse overheid de volledige kost van
het contacttracingcentrum te laten dekken.
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De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat - indien de subsidie die wordt verleend door de
Vlaamse Overheid niet kostendekkend zou zijn, eventuele kosten die voortvloeien uit de
oprichting en uitvoering van de taken van het contacttracingcentrum in nauwe samenwerking
met ELZ Kempenland worden verdeeld op basis van inwonersaantal van de deelnemende
gemeenten. Het inwonersaantal wordt bepaald op basis van het bevolkingsaantal volgens het
rijksregister op 1 januari 2020 met een maximumbedrag van 0,10 EUR per inwoner. Indien dit
bedrag ontoereikend zou zijn, wordt een nieuwe gemeenteraadsbeslissing geagendeerd met een
financiële en inhoudelijke motivatie.
De deelnemende gemeenten zijn Turnhout, Beerse, Vosselaar, Hoogstraten, Rijkevorsel,
Merksplas, Ravels, Arendonk en Baarle-Hertog.
Dit leidt tot volgende verdeling:
inwonersaantal
bedrag
procentuele verdeling
1/jan/20
(0,10 EUR /inw)
ELZ
Kempenland
Turnhout
45 280
30,57%
€ 4.528,00
Beerse
18 128
12,24%
€ 1.812,80
Vosselaar
11 343
7,66%
€ 1.134,30
Hoogstraten
21 424
14,46%
€ 2.142,40
Rijkevorsel
12 178
8,22%
€ 1.217,80
Merksplas
8 588
5,80%
€ 858,80
Ravels
15 023
10,14%
€ 1.502,30
Arendonk
13 290
8,97%
€ 1.329,00
Baarle
2 865
1,93%
€ 286,50
Hertog
148 119
100%
14 811,90
Art. 5.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat er een stuurgroep wordt samengesteld die
instaat voor het dagelijkse bestuur van de gecentraliseerde opdrachten van de lokale besturen in
de Eerstelijnszone Kempenland.
De gemeenteraad gaat akkoord met volgende samenstelling:
Algemene coördinatie: Dries Couckhuyt, Algemeen directeur - Gemeente Merksplas
Coördinatie ELZ Kempenland: Koen Van der Borght, Stafmedewerker Eerstelijnszone
Kempenland
Medische coördinatie: Dr. Kris Bayens, voorzitter Eerstelijnszone Kempenland
Zorgraad lokale besturen: Luc Op de Beeck; Ondervoorzitter Eerstelijnszone Kempenland
Deze stuurgroep neemt het effectieve bestuur waar. Indien nodig kan de stuurgroep een aparte
werkgroep oprichten om deeltaken op te nemen.
Art. 6.- Vanuit de stuurgroep wordt periodiek teruggekoppeld naar de verschillende
deelnemende lokale besturen. Relevante documenten en gewijzigde richtlijnen die een
belangrijke impact hebben op de werking van het contacttracingcentrum of andere
gecentraliseerde opdrachten worden gedeeld.
Art. 7.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat de gemeente Merksplas wordt aangeduid als
pen-voerende organisatie en de leiding op zich zal nemen van de uitrol en uitvoering van het
contacttracingcentrum in nauw overleg met het COVID-19-team van Eerstelijnszone
Kempenland.
Art. 8.- De gemeente Merksplas is als pen-voerende organisatie bevoegd om binnen de contouren
vervat in artikel 4 over te gaan tot inning van de kosten op basis van bewezen kosten.
Art. 9.- De gemeenteraad delegeert de uitvoering van deze beslissing aan het college van
burgemeester en schepenen net als het aanbrengen van alle nuttige of noodzakelijke
aanpassingen.
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De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
8. Betreft: GR/2020/157 - Sportregio Noorderkempen. Jaarrekening en jaarverslag 2019.
Goedkeuring.
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;
Gelet op voorliggend werkingsverslag 2019;
Gelet op voorliggende jaarrekening 2019;
Gelet op de bespreking;.
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- Neemt akte van het werkingsverslag 2019 en jaarrekening 2019 van de sportregio
Noorderkempen ILV.
Art. 2.- Keurt het werkingsverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de Sportregio
Noorderkempen ILV goed.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
9. Betreft: GR/2020/147 - Kempenpact2030 voor onze inwoners, gemeente, onze Kempen.
Onderschrijving. Goedkeuring.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat wij als gemeente lid zijn van de vzw Streekplatform Kempen, die op 11 april
2016 opgericht werd, met volgende missie: 'De Kempense lokale besturen, provincie Antwerpen,
politieke partijen, sociale partners en regionale stakeholders verbinden zich met het
Streekplatform Kempen in een actiegericht netwerk dat de sociaaleconomische
streekontwikkeling versterkt. Het nieuwe samenwerkingsverband is actief in het arrondissement
Turnhout, inclusief Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het doel is om met één stem de Kempen te
versterken';
Overwegende dat het Kempenpact2030 beantwoordt aan de doelstelling 'opbouwen van een
streekvisie op sociaaleconomisch vlak' zoals opgenomen in de oprichtingsakte van de vzw
Streekplatform Kempen;
Overwegende dat aan de opmaak van het Kempenpact2030 een ruime sociaaleconomische
analyse, co-creatie en een participatieproces vooraf ging waarover we meermaals geïnformeerd
werden en waaraan ook wij konden deelnemen;
Overwegende dat wij ons als gemeenteraad kunnen vinden in de visie en ambities van het
Kempenpact2030;
Overwegende dat we als gemeente inzetten op sterke partnerschappen in de regio om samen
ambitieuze projecten aan te vatten opdat we onze gemeenschappelijke ambities kunnen
waarmaken in 2030;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 30 november 2020;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Het gemeentebestuur Rijkevorsel onderschrijft het Kempenpact2030.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
10. Betreft: GR/2020/163 - Grondverwerving delen van percelen Vlimmersebaan. Goedkeuring
akten.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
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Gelet op de goedkeuring van het rooilijn en grondinnameplan voor de Vlimmersebaan d.d. 15
april 2019, in functie van de geplande wegenis- en rioleringswerken opgenomen in de
meerjarenplanning;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 2019
houdende de aanstelling van IOK voor een bemiddelingsopdracht voor grondverwervingen aan
Vlimmersebaan;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 2019
houdende de aanstelling van de afdeling Vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen,
voor het opmaken van de schattingsverslagen en om de aktes te verlijden voor de nodige
grondverwervingen betreffende de heraanleg van het fietspad te Vlimmersebaan;
Overwegende dat de aankoopbedragen vallen binnen de grenzen van het schattingsverslag;
Gelet op de ontwerpaktes voor 2 grondverwervingen aan Vlimmersebaan, opgemaakt door de
afdeling Vastgoedtransacties;
Overwegende dat er voldoende budget voorzien is op MJP 1025;
Gelet op het visum van de financieel directeur;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de 2 grondverwervingen aan Vlimmersebaan voor volgende
delen van percelen :
- afdeling 2 sectie E 608 W3 (35ca)
- afdeling 2 sectie E 613 S2 (12 ca)
Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpaktes opgemaakt door commissaris Anke Symens van de
afdeling Vastgoedtransacties, voor 3 percelen gelegen aan de Vlimmersebaan, worden
goedgekeurd.
Art. 3.- De akten zullen verleden worden door mevrouw Anke Symens, commissaris van de
afdeling Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumerend ambtenaar.
Art. 4.- Mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling Vastgoedtransacties, wordt gemachtigd
om deze aktes en alle erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens het
gemeentebestuur Rijkevorsel.
Art. 5.-Alle kosten verbonden aan deze opdracht zijn ten laste van de gemeente Rijkevorsel.
Art. 6.- Vast te stellen dat de betaling zal uitgevoerd worden met MJP 1025.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
11. Betreft: GR/2020/162 - Verbindende deelname aan de groepsaankoop I.O.K. aangaande
levering van brandstoffen in bulk. Goedkeuring bestek.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het feit dat het lokaal bestuur lid is van de Intergemeentelijke Aankoopdienst van IOK;
Gelet op het feit dat IOK een groepsaankoop aangaande “Leveren van brandstoffen in bulk”
gevoerd heeft, dat deze opdracht als voorwerp heeft :het sluiten van een raamovereenkomst
voor het aanstellen van een leverancier voor het leveren van brandstoffen in bulk, voor een
periode van maximaal 48 maanden, waarbij de besturen die zullen deelnemen aan deze
groepsaankoop, op afroep, gasolie voor verbrandingsmotoren (perceel 1), gasolie extra voor
verwarming (perceel 2), Diesel (B7) voor voertuigen op de weg (perceel 3) of Loodvrije benzine
(E10) voor voertuigen op de weg (perceel 4) kunnen bestellen;
Gelet dat de voorziene startdatum 1 januari 2021 is;
Overwegende dat de dienstverlenende vereniging IOK voor de deelnemende lokale besturen
optreedt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016
betreffende de overheidsopdrachten, dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op
een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet;
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Overwegende dat het gemeentebestuur reeds eerder haar interesse in deelname aan deze
groepsaankoop heeft meegedeeld aan IOK en werd betrokken bij de opmaak van het bestek en
de gunning van de opdracht;
Overwegende dat de raad van bestuur van IOK op 7 december 2020 de opdracht met betrekking
tot de groepsaankoop “Leveren van brandstoffen in bulk” gegund heeft aan:
Perceel 1 (Brandstoffen in bulk: Gasolie voor verbrandingsmotoren):
Belgomine nv Wilfordkaai 43 te 9410 Temse, tegen een korting per liter van 0,068101 euro excl.
btw op de officiële maximum dagprijs van Gasolie voor verbrandingsmotoren (zoals dagelijks
gepubliceerd door de FOD Economie) en tegen een totaalbedrag van 682.760,73 euro excl. btw
(basis dagprijs van 3 oktober 2020, inclusief korting), gebaseerd op de vermoedelijke
hoeveelheden van het bestek.
Perceel 2 (Brandstoffen in bulk: Gasolie extra voor verwarming):
Etn J. Maes Zonen nv , Reedonk 12 te 2880 Bornem, tegen een korting per liter van 0,063800
euro excl. btw op de officiële maximum dagprijs van Gasolie extra voor verwarming (zoals
dagelijks gepubliceerd door de FOD Economie) en tegen een totaalbedrag van 122.889,90 euro
excl. btw (basis dagprijs van 3 oktober 2020, inclusief korting), gebaseerd op de vermoedelijke
hoeveelheden van het bestek.
Perceel 3 (Brandstoffen in bulk: Diesel (B7) voor voertuigen op de weg):
Belgomine nv, Wilfordkaai 43 te 9140 Temse, tegen een korting per liter van 0,170123 euro excl.
btw op de officiële maximum dagprijs van Diesel (B7) voor voertuigen op de weg (zoals dagelijks
gepubliceerd door de FOD Economie) en tegen een totaalbedrag van 6.262.145,96 euro excl. btw
(basis dagprijs van 3 oktober 2020, inclusief korting), gebaseerd op de vermoedelijke
hoeveelheden van het bestek.
Perceel 4 (Brandstoffen in bulk: Loodvrije benzine (E10)) voor voertuigen op de weg):
Etn J. Maes Zonen nv, Reedonk 12 te 2880 Bornem, tegen een korting per liter van 0,160600 euro
excl. btw op de officiële maximum dagprijs van Loodvrije benzine (E10)) voor voertuigen op de
weg (zoals dagelijks gepubliceerd door de FOD Economie) en tegen een totaalbedrag van
239.813,90 euro excl. btw (basis dagprijs van 3 oktober 2020, inclusief korting), gebaseerd op de
vermoedelijke hoeveelheden van het bestek.
Overwegende dat voor de het gemeentebestuur het gunningsbedrag € 60 729,70 euro exclusief
BTW bedraagt, rekening houdend met de door de gemeente opgegeven vermoedelijke
hoeveelheden;
De gemeente wordt nu gevraagd om verbindend toe te treden tot de gegunde groepsaankoop van
aankoopcentrale IOK door goedkeuring te geven aan het bestek en de gunning. Dit met het oog
op contractsluiting met de gekozen opdrachtnemer;
Gelet op de bevoegdheidsverdeling inzake overheidsopdrachten, is de gemeenteraad voor deze
opdracht bevoegd om het bestek goed te keuren en is het college bevoegd om de gunning goed
te keuren;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1 : De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK met betrekking tot de
groepsaankoop aangaande “Leveren van brandstoffen in bulk”.
Art.2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijgevoegde bestek van IOK.
Art.3 : Het college wordt gevraagd om de gunning van IOK goed te keuren en om over te gaan
tot sluiting van de opdracht.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
12. Betreft: GR/2021/002 - Raamcontract voor de aanstelling van een architect - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020150
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Raamcontract voor de aanstelling van een
architect” een bestek met nr. 2020150 werd opgesteld door Facilitair Beheer;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 138.999,00 excl. btw of
€ 168.188,79 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat
Gemeente Rijkevorsel de procedure zal voeren en in naam van OCMW Rijkevorsel bij de gunning
van de opdracht zal optreden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en
administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet), en
inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020150 en de raming voor de
opdracht “Raamcontract voor de aanstelling van een architect”, opgesteld door Facilitair
Beheer. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 138.999,00 excl. btw of € 168.188,79 incl. 21% btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art.3.- Gemeente Rijkevorsel wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van
OCMW Rijkevorsel bij de gunning van de opdracht op te treden.
Art.4.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de
opdracht.
Art.5.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
13. Betreft: GR/2021/006 - Extra punt. Noodfonds. Verzoek uitbetaling voorschotten voor
cultuur, jeugd, sport, media m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. COVID-19.
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd
door raadslid Jack Jacobs namens de Gemeentebelangen-fractie.
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt:’Tijdens de G.R. van Dec 2020 vroeg de bevoegde
schepen een volmacht voor het college voor de uitbetaling van voorschotten afkomstig van het
noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse regering.
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Dit noodfonds is gebaseerd op het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende
maatregelen m.b.t. de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen,
en m.b.t. de armoedebestrijding n.a.v. de COVID-19 pandemie.
Dit werd uitbetaald op 15 juli 2020, de gemeente kreeg een volledige autonomie voor de
uitbetalingen hiervan zonder specifieke rapportering aan de Vlaamse overheid.
De beslissing van het college resulteerde in de uitbetaling eind december 2020 van 100 euro
voorschot aan 63 verenigingen. De gemeente beschikt hiervoor over een pot van 133.882 euro
die het kreeg van de Vlaamse overheid, d.w.z. er blijft nog 127.582 in de pot zitten.
100 euro extra voor een vereniging te doen laten draaien na de vele inkomstenverliezen is
minimaal.
Het lijkt ons voor velen geen sinecure om te overleven in deze bizarre tijden van Corona, het
vraagt voor de besturen van de verenigingen veel denkwerk, speculatie en improvisatie om te
overleven.
Ter stemming : Zolang het reglement waarvan sprake is, nog niet gestemd is, één of meerdere
voorschotten van 200 euro/maand vanaf januari 2021 uit te betalen aan de 63 verenigingen
zodat ze hun vaste kosten een beetje kunnen inlossen.’
Gelet op de stemming over het voorstel, hetwelk wordt verworpen met 17 neen-stemmen bij 2
ja-stemmen en 2 onthoudingen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van
Nyen, Stefan Maes, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts,
Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Kristof Van Hoye; ja-stemmen: Jack Jacobs, Eric Vermeiren;
onthoudingen: Aline Maes, Diede Van Dun);
Besluit met 17 neen-stemmen bij 2 ja-stemmen en 2 onthoudingen:
Het voorstel geformuleerd als volgt ‘Zolang het reglement waarvan sprake is, nog niet gestemd
is, één of meerdere voorschotten van 200 euro/maand vanaf januari 2021 uit te betalen aan de
63 verenigingen zodat ze hun vaste kosten een beetje kunnen inlossen’, wordt verworpen.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 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. 22 oktober 2020 ter zake,
De voorzitter sluit de vergadering om 21:43 uur.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Op bevel :
De Algemeen directeur,

Bart Adams
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