NOTULEN - gemeenteraad - zitting van 22 februari 2021
Aanwezig:

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
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van
Hoye, Raadsleden
Bart Adams, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
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,
1. Betreft: GR/2021/009 - Reglement subsidie noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en
de lokale besturen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID19-pandemie. Goedkeuring.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de financiële middelen ter waarde van € 133 882,69 die gemeente Rijkevorsel heeft
ontvangen in het kader van 'subsidie noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale
besturen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie';
Gelet op voorliggend reglement 'subsidie noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de
lokale besturen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19pandemie';
Gelet op de positieve adviezen van jeugd-, sport- en cultuurraad;
Gelet op de bespreking;
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen
wordt aangenomen (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 bij 2 onthoudingen;
Gaat akkoord met voorliggend reglement 'subsidie noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media
en de lokale besturen met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID19-pandemie' als volgt:
Hoofdstuk 1: algemene bepalingen
Artikel 1.
In totaal is er een krediet van 133 882,69 euro te verdelen.
Artikel 2.
Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door Rijkevorselse jeugd-, sport- en
cultuurverenigingen die erkend waren door het college van burgemeester en schepenen tijdens
de periode van maart tot en met december 2020. Verenigingen die pas erkend zijn vanaf
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werkjaar 2020-2021 kunnen enkel de kosten inbrengen van de periode van september tot en met
december 2020.
Artikel 3.
Voor deze subsidie kunnen enkel verantwoordingsstukken worden binnengebracht voor kosten
die gemaakt zijn in het kader van Covid-19 tijdens de periode van maart tot en met december
2020.
Alle niet in het reglement voorziene kosten, alsmede alle betwistingen, worden geregeld door
het college van burgemeester en schepenen. Voor het Noodfonds blijft terugvordering van
middelen mogelijk als blijkt dat deze niet ter goeder trouw aangevraagd werden, oneigenlijk
gebruikt werden of wanneer er twijfel rijst over de correctheid van de bezorgde gegevens.
Artikel 4.
Alle aanvraagformulieren en de stavingstukken voor deze subsidies dienen uiterlijk 31 maart
2021 te worden ingediend bij de vrijetijdsdiensten. Dit kan digitaal per e-mail of op papier.
Laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk.
Hoofdstuk 2: verdeling van de subsidie
Afdeling 1: Voorschotten
Artikel 5.
Alle erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen ontvangen een voorschot van € 100.
Afdeling 2: berekeningswijze voor de overige subsidies
Artikel 6.
De subsidie wordt verdeeld op basis van drie subsidieposten:
Beschermingsmaterialen;
Onkosten niet-gemeentelijke infrastructuur;
Gemiste opbrengsten van evenementen en drankverkoop in kantines.
De subsidieverdeling gebeurt volgens het “waterval-systeem”. Dit wil zeggen dat wanneer het
krediet op basis van de ingediende aanvragen niet volledig verdeeld is, het resterend krediet dan
wordt overgedragen naar de volgende subsidiepost in de volgorde, zoals vermeld in het eerste
lid van dit artikel.
Artikel 7.
Om het totale bedrag van de subsidie per vereniging vast te stellen, worden achtereenvolgens de
volgende berekeningen gemaakt:
1) Per subsidiepost wordt de som gemaakt van alle binnengebrachte kosten van alle
verenigingen.
1. Indien het krediet van een subsidiepost het niet toelaat om de volledige gemaakte kosten
van de verenigingen te subsidiëren, zal het subsidiebedrag procentueel en evenredig
verminderd worden.
2. Indien het krediet van de eerste subsidiepost niet volledig wordt opgebruikt, zal het
resterend krediet overgedragen worden naar de tweede subsidiepost. Indien het krediet
van de tweede subsidiepost niet volledig wordt opgebruikt, zal het resterend krediet
overgedragen worden naar de derde subsidiepost.
2) Om de totale subsidie per vereniging te bekomen, zullen de subsidies per subsidiepost per
vereniging worden opgeteld.
Hoofdstuk 3: Subsidie beschermingsmaterialen
Artikel 8.
Voor de aankoop of huur van beschermingsmaterialen wordt een krediet van € 23 000 voorzien.
Enkel beschermingsmaterialen die werden aangekocht of gehuurd tijdens de periode van maart
tot en met december 2020 komen in aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 9.
Onder beschermingsmaterialen wordt verstaan: alle materialen die noodzakelijk moesten
worden aangekocht of gehuurd om de reguliere werking van de vereniging terug te kunnen
opstarten tijdens Covid-19. Voorbeelden hiervan zijn ontsmettende handgel, flacons,
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reinigingsmiddelen voor raakoppervlakken, plaatsen van wanden uit plexiglas,
mondneusmaskers, …
Artikel 10.
Voor het verkrijgen van deze subsidie dient de vereniging de facturen of aankoopbonnen van
deze beschermingsmaterialen toe te voegen als verantwoordingsstuk.
Artikel 11.
Na berekening van de subsidie wordt, indien er meer dan voldoende krediet is, het resterende
krediet met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen overgeheveld naar de
subsidiepost voor onkosten niet-gemeentelijke infrastructuur.
Hoofdstuk 4: Subsidie onkosten niet-gemeentelijke infrastructuur
Artikel 12.
Voor de onkosten van niet-gemeentelijke infrastructuur die tijdens Covid-19 bleven doorlopen,
wordt een krediet van € 50 791,34 voorzien. Enkel de onkosten voor niet-gemeentelijke
infrastructuur tijdens de periode van maart tot en met december 2020 komen in aanmerking
voor deze subsidie.
Artikel 13.
Voor de onkosten van niet-gemeentelijke infrastructuur komen volgende onkosten in
aanmerking:
1) Huurgelden van niet-gemeentelijke infrastructuur
2) Intresten van afbetalingen van leningen van niet-gemeentelijke infrastructuur
Artikel 14.
Voor het verkrijgen van deze subsidie dient de vereniging de facturen van de huur of de
aflossingstabel van aflossingen van de hypotheek van niet-gemeentelijke infrastructuur tijdens
de periode van maart tot en met december 2020 toe te voegen als verantwoordingsstuk.
Artikel 15.
Na berekening van de subsidie wordt, indien er meer dan voldoende krediet is, het resterende
krediet met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen evenredig verdeeld
over alle verenigingen die een aanvraag hebben gedaan voor het bekomen van deze subsidie.
Hoofdstuk 5: Subsidie gemiste opbrengsten van evenementen en drankverkoop in kantines
Artikel 16.
Voor de gemiste opbrengsten van evenementen en drankverkoop in kantines wordt een krediet
van € 50 791,35 voorzien. Enkel de gemiste opbrengsten tijdens de periode van maart tot
december 2020 komen in aanmerking voor deze subsidie.
Artikel 17.
Voor de subsidie voor gemiste opbrengsten van evenementen komen enkel de evenementen in
aanmerking die wederkerend zijn en die normaliter doorgingen in de periode van maart tot en
met december 2020. Met ‘wederkerend’ wordt bedoeld dat het evenement minstens twee maal
in een soortgelijke vorm moet zijn georganiseerd tijdens de periode 2015 – 2019. Verenigingen
die minder dan 3 jaar erkend zijn, dienen een verklaring op eer toe te voegen dat zij de
opgegeven evenementen in de toekomst zullen herhalen, behoudens overmacht.
Voor de gemiste opbrengsten van drankverkoop in kantines komen enkel deze gemiste
opbrengsten in aanmerking die normaliter van de periode van maart tot en met december 2020
door de vereniging zouden zijn bekomen. Hiervoor kan een subsidie van forfaitair 30 % van het
bedrag van de facturen voor drankaankoop worden verkregen.
Artikel 18.
Voor het verkrijgen van de subsidie voor gemiste opbrengsten van evenementen dient de
vereniging een overzicht te bezorgen van de inkomsten en uitgaven, op basis van facturen, van
de edities van dit evenement in periode 2015 – 2019.
Voor het verkrijgen van de subsidie voor gemiste opbrengsten van drankverkoop in kantines
dient de vereniging alle facturen van de aankoop van drank toe te voegen van de periode maart
tot december van de laatste 3 werkjaren (2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019).
Artikel 19.
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Na berekening van de subsidie wordt, indien er meer dan voldoende krediet is, het resterende
krediet met goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen evenredig verdeeld
over alle verenigingen die een aanvraag hebben gedaan voor het bekomen van deze subsidie.
Hoofdstuk 6: Slotbepalingen
Artikel 20.
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.
Artikel 21.
Dit reglement treedt in werking op 22 februari 2021 en eindigt op 30 september 2021.
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/2020/080 - Verkoop braakliggend perceeltje in de Ambachtsweg achter het
containerpark. Goedkeuring.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29 augustus 2018, houdende de goedkeuring
van een grondruil met Hermans Heftrucks, Beersebaan 72 te 2310 Rijkevorsel;
Gelet op de ruilakte d.d. 2 oktober 2018 tussen Hermans Heftrucks, Beersebaan 71 te 2310
Rijkevorsel en de gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel aangaande 2 percelen
grond in de Vijversweg en Ambachtsweg met perceelnummers 13502_D_0017_D_000_00 en
13502_D_0217_C_000_00;
Overwegende dat de gemeente als gevolg van deze ruil, eigenaar werd van het perceel
13502_D_0217_C_000_00 een perceel van 474 m² achteraan het containerpark;
Overwegende dat door de latere verwerving medio 2019 van een groot perceel grond van de
voormalige Aldi site langs de andere zijde van de Vijversweg en de intentie van de gemeente om
het containerpark hier te huisvesten het relatief kleine perceel achteraan het containerpark nog
weinig nut heeft voor de gemeente;
Gelet op het voorstel om het perceel 13502_D_0217_C_000_00 van 474 m² achteraan het
containerpark te verkopen;
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 augustus 2020,
houdende de mogelijke verkoop van dit perceel en het advies aan de gemeenteraad om over te
gaan tot verkoop van dit perceel wegens geen nut meer voor de gemeente;
Overwegende dat in puntje 9 van voormelde akte opgenomen werd opgenomen dat Hermans
Heftrucks een voorkooprecht heeft op dit perceel tegen een bedrag van € 4 052,70 euro;
Overwegende dat Hermans Heftrucks heeft laten weten dat zij dit voorkooprecht wensen uit te
oefenen en reeds contact opnamen met de dienst omgeving;
Gelet op de de voorliggende verkoopakte opgemaakt door de afdeling vastgoedtransacties van
de Vlaamse overheid;
Gelet op de verdere bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van het perceel 13502_D_0217_C_000_00 een
perceel van 474 m² achteraan het containerpark in de Ambachtsweg te 2310 Rijkevorsel ,
overeenkomstig het opmetingsplan opgemaakt door Studiebureel Raeymaekers BVBA,
Pastoriestraat 14 te 2340 Beerse, d.d. 11 april 2018.
Art. 2.- De voorliggende akte opgemaakt door commissaris Anke Symens van de afdeling
vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, voor de verkoop van het perceel
13502_D_0217_C_000_00 een perceel van 474 m² achteraan het containerpark in de
Ambachtsweg te 2310 Rijkevorsel, eigendom van de gemeente wordt goedgekeurd.
Art. 3.- De akte zal worden verleden door mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling
vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te 2018 Antwerpen, die zal optreden als instrumenterend
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ambtenaar.
Art. 4.- Mevr. Anke Symens, commissaris van de afdeling vastgoedtransacties, Kievitplein 20 te
2018 Antwerpen, wordt gemachtigd om deze akte en alle erop betrekking hebbende stukken te
ondertekenen namens het gemeentebestuur Rijkevorsel.
Art. 5.- Alle kosten verbonden aan deze overdracht, zijn ten laste van de koper.
Art. 6.- Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke
reden, bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte.
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/2021/008 - Gratis grondafstand Lindenweg ter opname in openbaar domein.
Goedkeuring notariële akte.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de verkavelingsvergunning 568 d.d. 26 juli 2017 waarin werd opgenomen dat er een
gratis grondafstand diende te gebeuren ter opname in het openbaar domein ter uitbreiding van
Lindenweg;
Gelet op de verbintenis d.d. 22 december 2016 waarin de verkavelaar akkoord ging voor de
kosteloze grondafstand van een perceel gelegen te Koekhovenakker;
Overwegende dat de grondafstand kosteloos is voor het lokaal bestuur;
Gelet op de ontwerpakte voor de grondafstand, opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden, St
Lenaartsesteenweg 53 te 2310 Rijkevorsel;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van een perceel grond gelegen
aan Lindenweg, voor uitbreiding van de straat onder afdeling 2 perceel H 512/A/2/P000 met een
oppervlakte van 01a94ca.
Art.2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden wordt
goedgekeurd.
Art.3.- De akte wordt verleden door Notaris Philippe Verlinden, Sint Lenaartsesteenweg 53 te
Rijkevorsel;
Art.4.- De voorzitter van de gemeenteraad, dhr Wim De Visscher en de door de algemeen
directeur via delegatie aangeduide ambtenaar mevr. Nina De Vrij worden gemachtigd de akte en
alle erop betrekking hebbende stukken, namens het Lokaal Bestuur te ondertekenen.
Art.5.- Kennis te nemen dat alle kosten verbonden aan de akte ten laste zijn van de verkavelaar
en er geen kosten zijn voor het lokaal bestuur.
De gemeenteraad, 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 20:55 uur.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Op bevel :
De Algemeen directeur,
De Voorzitter,

Bart Adams
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