NOTULEN - gemeenteraad - zitting van 31 mei 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 (voegt zich bij de zitting voor de behandeling van agendapunt 6), 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 20:12 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/2021/032 - Politieverordening houdende tijdelijke maatregelen ten aanzien van
het bedrijf Ebema, vestiging Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel, in het kader van de
openbare gezondheid. 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;
Overwegende dat mijn ambt op de hoogte gebracht werd van een waarschijnlijke inbreuk op de
coronamaatregelen door personeelsleden van het bedrijf Ebema, gevestigd op het grondgebied
Rijkevorsel; dat er respectievelijk op 11 en 18 april 2021 groepen van meerdere Slowaakse
personeelsleden vanuit het buitenland zijn toegekomen op het adres Polder 3 te 2840 Rumst; dat
beide groepen volgens politionele en administratieve bronnen te nauw met elkaar in contact zijn
geweest; dat klaarblijkelijk niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften voor quarantaine in
het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat de FOD WASO op 22 april 2021 een controle ter plaatse in Rijkevorsel heeft
uitgevoerd;
Gelet op het overleg van de gemeentelijke crisiscel Rumst d.d. 22 april 2021 over dit dossier;
Gelet op het overleg van de gemeentelijke crisiscel Rumst d.d. 23 april 2021 in aanwezigheid
van Ilse Jacobs, politiezone Noorderkempen, Bart Adams, algemeen directeur Rijkevorsel en
mezelf als afvaardiging voor de gemeente Rijkevorsel;
Gelet op de contacten met de gemeentelijke crisiscel Rumst, ELZ Kempenland, het Agentschap
Zorg en Gezondheid en de dienst noodplanning van de gouverneur;
Overwegende dat deze autoriteiten na grondig overleg adviseren om in het kader van de
openbare gezondheid maatregelen te treffen ten aanzien van het bedrijf Ebema, vestiging
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Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel, alsook ten aanzien van de betreffende werknemers
met als doel om de eventuele verspreiding van het coronavirus in te perken;
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
hiervan onverwijld kennis moet geven aan de gemeenteraad, aan dewelke deze verordening ter
bekrachtiging moet worden voorgelegd;
Gelet op de politieverordening d.d. 23 april 2021 houdende tijdelijke maatregelen ten aanzien
van het bedrijf Ebema, vestiging Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel, in het kader van de
openbare gezondheid;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De politieverordening van de burgemeester d.d. 23 april 2021 houdende tijdelijke maatregelen
ten aanzien van het bedrijf Ebema, vestiging Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel, in het
kader van de openbare gezondheid 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/2021/021 - IVEKA (Fluvius). Algemene Vergadering d.d. 15/06/2021. Goedkeuring
agenda en vaststelling mandaat.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat het lokaal bestuur Rijkevorsel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is
bij de opdrachthoudende vereniging Iveka;
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven 26 maart 2021 en 12 mei 2021
werd opgeroepen om deel te nemen aan de digitale algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Iveka op 15 juni 2021 om 18 uur;
Overwegende dat een dossier met documentatiestukken werd overgemaakt met bijgevoegde
agenda:
1. Kennisneming verslagen Iveka van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Iveka afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest
(artikel 6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iveka met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen:
1. Actualisering van het register van de deelnemers
2. Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 15 juni 2021.
Art.2- De vertegenwoordiger van de gemeente die digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van Iveka op 15 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van
onderhavige beslissing.

Notulen - gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel

2

Art.3.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher voor de Algemene Vergaderingen van IVEKA, lopende
t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari
2019.
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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/2021/022 - IKA. Algemene vergadering d.d. 15/06/2021. Goedkeuring agenda en
vaststelling mandaat.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband
IKA;
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven van 26 maart 2021 en 12 mei
2021 werd opgeroepen om deel te nemen aan de digitale algemene vergadering tevens
jaarvergadering van IKA op 15 juni 2021 om 19u30;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2021 volgende
agendapunten bevat:
1. Kennisneming verslagen van IKA van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring jaarrekening, afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van IKA met
betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (Storm Retie)
6. Statutaire benoemingen en mededelingen
1. Actualiseren van het register van deelnemers
Overwegende dat de raad van bestuur van IKA besloten heeft over te gaan tot een
kapitaalverhoging ter dekking van de 100% van het kapitaal Storm Retie;
Overwegende dat de kapitaalverhogingen worden georganiseerd om de namens de gemeenten
aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen;
Overwegende dat deze kapitaalverhoging gefinancierd kan worden met middelen beschikbaar in
de schoot van IKA;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1. -Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te
hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene
vergadering van IKA van 15 juni 2021.
Art.2.- In te tekenen op de kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (STORM Retie) van IKA voor
11 aandelen met nominale waarde per aandeel van € 500,00 voor een totale waarde € 5.500; te
volstorten met € 5.500 beschikbaar op rekening courant IKA;
Art.3.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 15 juni 2020 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld
artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Art.4.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en als plaatsvervangend
vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene
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Vergaderingen van IKA lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019;
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
lieven.ex@fluvius.be
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/2021/025 - TMVS dv. Algemene jaarvergadering 15/06/2021. Goedkeuring agenda
en vaststelling mandaat.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel aangesloten is bij TMVS dv sinds
gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene jaarvergadering van TMVS dv,
waarin de agenda van de Algemene vergadering van 15 juni 2021 werd meegedeeld als volgt:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring jaarrekening 2020
b. Goedkeuring voorgestelde winstverdeling boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en commissaris
7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
9. Varia en mededelingen
Gelet op de bijhorende documenten in bijlage;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Stefan Maes en Wim De
Visscher werden aangeduid als vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
Art.2.- De mandaten van dhr. Stefan Maes als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als
plaatsvervangend vertegenwoordiger vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing van 25
februari 2019.
Art.3.- De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en hun
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Art.4.- Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan TMVS dv.
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/2021/041 - CIPAL dv. Algemene Vergadering d.d. 24/06/2021. Goedkeuring
agenda en vaststelling mandaat.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv;
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Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op donderdag 24 juni 2021,
om 16 uur, op digitale wijze;
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen en volgende agenda:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van
dhr. Bert Vangenechten en dhr. Kevin Druyts als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv
tot en met 31 december 2024;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene
vergadering van CIPAL dv van 24 juni 2021.
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Bergt Vangenechten en
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de
Algemene Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019.
Art.4.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van CIPAL wordt
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen.
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken
vertegenwoordigers en Cipal dv.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
Raadslid Van Dun voegt zich bij de zitting.
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/2021/037 - PONTES. Algemene vergadering d.d. 24/06/2021. Goedkeuring agenda
en vaststelling mandaat.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij intergemeentelijke vereniging PONTES
(voorheen Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer) in de Provincie Antwerpen;
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Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering en buitengewone vergadering van PONTES
op 24 juni 2021 in het crematorium te Turnhout (onder voorbehoud van de verdere
ontwikkelingen van het coronavirus);
Gelet op het ontwerp bijhorende documenten in bijlage;
Gelet op de te behandelen agendapunten zijnde:
 1. Algemene vergadering: verslag 17 december 2020 - goedkeuring
 2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het boekjaar 2020 goedkeuring
 3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2020 aktename
 4. Financiën: verdeling van het batig saldo van de resultatenrekening 2020 goedkeuring
 5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en aan de bedrijfsrevisor-commissaris goedkeuring
 6. Varia en rondvraag
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van
dhr. Stefan Maes en dhr. Peter Janssens als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van PONTES
tot en met 31 december 2024;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van PONTES van 24 juni 2021.
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes en plaatsvervangend
vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene
Vergaderingen van PONTES, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019.
Art.3.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van PONTES wordt
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen.
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken
vertegenwoordigers en de cvba PONTES, J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk.
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/2021/033 - PIDPA. Algemene Vergadering d.d. 18/06/2021. Goedkeuring agenda
en vaststelling mandaat.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering
van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Gelet op de oproepingsbrief van 23 april 2021 waarmee Pidpa de agenda van de Algemene
vergadering heeft meegedeeld;
Overwegende dat deze vergadering zal doorgaan op vrijdag 18 juni 2021 te 11.30 uur in digitale
vorm wegens de geldende maatregelen van het coronavirus;
Gelet op bijgevoegde agenda van de vergadering als volgt:
1. Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verslag van de commissaris over het jaar 2020.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2020.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
Toetredingen/uitbreidingen van opdracht.
Benoemingen.
Varia
a) Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin - stand van zaken mondelinge toelichting ter zitting
b) Vragen van vennoten
9. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van
mevr. Zoë Wouters en dhr. Lieven Van Nyen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene Vergaderingen van PIDPA tot
en met 31 december 2024;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen.:
Art.1.- Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020, de jaarrekening over het
boekjaar 2020 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.
Art.2.- Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar
2020, wordt goedgekeurd.
Art.3.- Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.
Art.4.- Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.
Art.5.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, mevr. Zoë Wouters en als
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen van de gemeente Rijkevorsel voor de
Algemene Vergaderingen van Pidpa lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019;
Art.6- Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering
van 18 juni 2021, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene
vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene
vergadering.
Art.7.-Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te
2018 Antwerpen.
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/2021/040 - Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d.
21/06/2021. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.
Overwegende dat de gemeente lid is van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie
voor Muziek en Woord De Noorderkempen;
Gelet op de statuten van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor Muziek en
Woord De Noorderkempen;
Gelet op de Benelux overeenkomst van 12 september 1986 inzake grensoverschrijdende
samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten;
Overwegende dat ingevolge artikel 29 van voormeld Benelux-verdrag van 20 februari 2014 het
grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) per 1 januari 2019 van rechtswege een Benelux
Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) is geworden;
Gelet op het schrijven d.d. 6 mei 2021 vanwege de Academie De Noorderkempen BGTS, Pastoor
de Katerstraat 5 te 2387 Baarle-Hertog, houdende bijeenroeping van de Algemene Vergadering
op maandag 21 juni 2021 om 19 uur in CC Baarle-Hertog (onder voorbehoud van de corona
maatregelen);
Gelet op de agendapunten die ter behandeling zullen voorgelegd worden :
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1. Opening
2. Samenstelling Algemene Vergadering
3. Goedkeuring vorig verslag
4. Bespreking en goedkeuring Jaarrekening 2020
5. Verlenen décharge accountant
6. Activiteitenverslag
7. Varia-rondvraag
8. Sluiting
Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 november 2019 houdende aanduiding van
vertegenwoordiger dhr. Kevin Druyts als volmachtdrager en dhr. Lieven Van Nyen als
plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de academie voor
muziek en woord de Noorderkempen t.e.m. 31 december 2024;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1. Akkoord te gaan met de voorstellen van de raad van bestuur van de Kunstacademie De
Noorderkempen BGTS betreffende de agendapunten van de Algemene Vergadering van 21 juni
2021.
Art. 2. Als vertegenwoordiger van de gemeente, dhr. Kevin Druyts, raadslid, wonende Wouwer 1
aan te duiden en dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, wonende Oude Braak 87 aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van het g.o.l.
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen t.e.m. 31 december 2024.
Art. 3. Voormelde volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager op te dragen hun
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen door de gemeenteraad betreffende de
agendapunten van voormelde Algemene Vergadering.
Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
onderhavige beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de aangeduide
vertegenwoordigers en aan de de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS, Pastoor De
Katerstraat, 5 te 2387 Baarle-Hertog.
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/2021/035 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Rekening 2020. Advies.
Gelet op de rekening 2020 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus zoals opgemaakt en goedgekeurd
door de Kerkraad in zitting van 15 april 2021 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als volgt:
ontvangsten
10.939,26 EURO
uitgaven
12.527,87 EURO
saldo
-1.588,61 EURO
overschot exploitatie 2019 11.605,77 EURO
dotatie gemeente 2019
0,00 EURO
overschot exploitatie 2020 10.017,16 EURO
Overwegende dat er geen investeringen zijn gebeurd in 2020;
Overwegende dat samen met de rekening 2020 de verantwoordingsstukken werden ingediend;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus en dit
advies over te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
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10. Betreft: GR/2021/036 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Rekening 2020. Advies.
Gelet op de rekening 2020 van de Kerkfabriek Sint-Jozef zoals opgemaakt en goedgekeurd door
de Kerkraad in zitting van 11 januari 2020 en waarvan de recapitulatie zich voordoet als volgt:
ontvangsten
5.857,79 EURO
uitgaven
15.789,80 EURO
saldo
-9.932,01 EURO
overschot exploitatie 2019 24.161,36 EURO
gemeentelijke dotatie 2020 8.636,25 EURO
overschot exploitatie
22.865,60 EURO
Overwegende dat er in 2020 geen investeringen zijn gebeurd;
Overwegende dat samen met de rekening 2020 de verantwoordingsstukken werden ingediend;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Jozef en dit advies over
te maken aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen.
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/2021/034 - Bufferbekken Hoeveweg. Bijkomende grondverwerving. Goedkeuring
ontwerpakte.
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de aanleg van een bufferbekken in de Hoeveweg, waarbij door het studiebureau Infrabo
en de aannemer een deel grond teveel en foutief werd ingenomen voor het bufferbekken dat
nog privaat in eigendom is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07 december 2016 en
18 januari 2017 waarbij werd vastgesteld dat er een overeenkomst moest gesloten worden door
de aannemer en het studiebureau voor de regularisatie van de foutief ingenomen privégrond,
dat hiervoor onderhandelaar de heer Tom Hus van IOK werd aangeduid;
Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 02 september 2019
waarbij Afdeling Vastgoedtransacties werd aangesteld om de ontwerpakte voor de bijkomende
grondverwerving en bijhorende schattingsverslagen, op te maken en te verlijden;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 07 oktober 2019
waarbij de voorlopige oplevering werd geweigerd tot de regularisatie is afgerond;
Gelet op de ontwerpakte van de afdeling Vastgoedtransacties voor de bijkomende
grondverwerving voor het bufferbekken te Hoeveweg;
Overwegende dat de kosten van deze transactie ten laste zijn van het studiebureau Infrabo zoals
werd vastgesteld in het college van Burgemeester en Schepenen dd 07 december 2016 en 18
januari 2017;
Overwegende dat er via de financiële dienst een betalingsuitnodiging werd verzonden aan het
studiebureau voorafgaande aan de ondertekening;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de grondverwerving aan Hoeveweg voor volgende 2 delen
van perceel:
- afdeling 2 sectie E 446 L5 en sectie E 446 F5, aangeduid op opmetingsplan met nr. 1 en 2 voor
respectievelijk 313,61 m² en 62,31 m²
Art. 2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Toon Huybrechts van
de afdeling Vastgoedtransacties, voor een perceel gelegen aan de Hoeveweg, wordt
goedgekeurd.
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Art. 3.- De akte zal verleden worden door de heer Toon Huybrechts, commissaris van de afdeling
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumenterend ambtenaar.
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.- Alle kosten verbonden aan deze opdracht zijn ten laste van de gemeente en werden
voorafgaandelijke doorgefactureerd aan studiebureau Infrabo.
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/2021/042 - Kapel Achtel. Beheersovereenkomst met Kempisch Landschap en de
Kerkfabriek. Goedkeuring.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het schrijven van Kempisch Landschap, Peredreef 5 te 2580 Putte, d.d. 18 maart 2021,
aangaande het voorstel voor het aangaan van een beheersovereenkomst voor de Kapel te Achtel
52, eigendom van Kerkfabriek Willibrordus, Doelenpad 8 te 2310 Rijkevorsel;
Gelet op het voorliggend ontwerp beheersovereenkomst met Kempisch Landschap en Kerkfabriek
Willibrordus voor de kapel te Achtel 52;
Overwegende dat de gemeente geen eigenaar is van het gebouw of de gronden;
Gelet op de verdere bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1.- De beheersovereenkomst betreffende de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën te
Achtel, tussen de gemeente Rijkevorsel, Kempisch Landschap, Peredreef 5 te 2580 Putte en
de Kerkfabriek Willibrordus, Doelenpad 8 te 2310 Rijkevorsel wordt goedgekeurd.
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/2021/044 - Kapel SAS. Renovatie. Aanbestedingsdossier. Goedkeuring.
Referentie: 2.073.546
Gelet op het Decreet lokaal bestuur;
Gelet op de raming werd opgemaakt door arch. Hilde Mertens, Helkoek 4 te 2310 Rijkevorsel
(ism Steenhoudt En Robaye architecten BV, De Lescluzestraat 37 te 2600 Antwerpen) voor een
bedrag van € 76.627,38 excl. btw of € 92.719, 13 incl. 21% btw in bijlage;
Gelet op het aanbestedingsdossier in bijlage;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het MJP1075;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel: het bestek betreffende de renovatie van de kapel SAS, opgesteld door arch. Hilde
Mertens, Helkoek 4 te 2310 Rijkevorsel voor een geraamd bedrag van € 76.627,38 excl. btw of €
92.719, 13 incl. 21% btw wordt goedgekeurd.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
14. Betreft: GR/2021/045 - GLS De Wegwijzer. Bestek inzake compartimentering, aanpassing
sanitaire blokken en vernieuwen dakgoten. Goedkeuring.
Referentie: 2.073.544
Gelet op het Decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit CBS/2019/500 d.d. 18/03/2019 waarbij AGION een herbevestiging vroeg
voor het subsidiedossier O.17950 en het college deze bevestigde;
Gelet op het schrijven van OVSG om het aangepaste dossier te bezorgen uiterlijk d.d.
01/07/2021 aan AGION;
Overwegende de raming in bijlage van Wim Peeters Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310
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Rijkevorsel voor een bedrag van € 597 599,15 excl. btw of € 633 455,10 incl. 6% btw;
Overwegende het bestek van Wim Peeters Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel
in bijlage;
Overwegende dat AGION tot 4 maanden tijd heeft om hun beslissing in het dossier O.17950
kenbaar te maken;
Overwegende dat de procedure tot gunning slechts kan starten na formele goedkeuring door
AGION;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het MJP222;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel: het bestek betreffende compartimentering, renovatie sanitair en dakgoten
opgesteld door Wim Peeters Architectenbureau, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel in bijlage
alsook de raming voor een bedrag van € 597 599,15 excl. btw of € 633 455,10 incl. 6% btw wordt
goedgekeurd.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in openbare zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
15. Betreft: GR/2021/046 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 te
pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen in het kader van het
wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021. Bekrachtiging.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei tot wijziging besluit van de Vlaamse
Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 januari 2021 waarbij de
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 - werd goedgekeurd en waarbij akkoord werd gegaan met de aanduiding van
de gemeente Merksplas als pen-voerende gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 26 april 2021 tot verlenging van bovenvermelde
overeenkomst;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 7 mei 2021 waarbij een verlenging van de
subsidiëring tot 31 augustus 2021 wordt voorzien tegen dezelfde voorwaarden, nl. € 0,125 per
inwoner vast/€ 40 per indexpatiënt en € 20 per hoogrisicopatiënt, met een max. van € 60 per
indexpatiënt;
Overwegende dat de lokale besturen, in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering,
kunnen kiezen tussen de volgende opties:
 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching
én aanvullend lokaal contactonderzoek;
Gelet op het voorliggend addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het
besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale
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besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te
versterken tot verderzetting van de engagementen;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toeliet te wachten tot de eerstvolgende
gemeenteraad omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen;
Overwegende dat de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor
Vlaanderen, die van dag op dag evolueren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 mei 2021 houdende
goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in
het kader van het door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei gewijzigde besluit van de
Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen.:
Art.1.- De raad neemt kennis 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 en het besluit van de Vlaamse Regering van
7 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1
april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021
tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Art.2.- De raad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17
mei 2021 houdende goedkeuring voorgelegd addendum bij de samenwerkingsovereenkomst optie
2 (bron- en contactopsporing) waarbij de gemeente Merksplas optreedt als penvoerende
gemeente mede namens de gemeenten Turnhout, Hoogstraten, Rijkevorsel, Beerse, Vosselaar,
Arendonk, Ravels en Baarle-Hertog).
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 Gemeenteraad, O.Z.,
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de voorzitter om 21.04 uur de vergadering,
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.
Om 21.09 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 21 raadsleden.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in besloten zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
De Gemeenteraad, B.Z.,
De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.09 uur.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in besloten zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
De Gemeenteraad, B.Z.,
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt een vraag gesteld aan het college van
burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via
videoconferentie in besloten zitting conform het
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake,
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De Gemeenteraad, B.Z.,
De voorzitter sluit de vergadering om 21:23 uur.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Op bevel :
De Algemeen directeur,

Bart Adams
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