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Verontschuldigd:  

Van Nyen Lieven, voorzitter; 
Cuylaerts Dorien, burgemeester; 
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen; 
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen; 
Hermans Frans, Van De Mierop August, Bevers Paul, Willemse Renilde, Vermeiren Eric, 
Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer Matthijs, Eelen Danny,  
Van Leuven Jürgen, raadsleden; 
Adams Bart, gemeentesecretaris; 
Roefs Karel, Van Dun Diede, Nobels Patrick, raadsleden 

  De Gemeenteraad, O.Z., 
06. Retributiereglement rookmelders. Goedkeuring. 
 Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 Gelet op het schrijven d.d. 24 juni 2014 van de Provincie Antwerpen, Veiligheidsinstituut, 
departement ontwikkeling en educatie, met betrekking tot de eindfase van de rookmelderscampagne 
waarbij de Provincie nog over een voorraad rookmelders beschikt, dewelke kunnen worden 
aangekocht aan € 15,00 per stuk; 
 Overwegende dat het gemeentebestuur van Rijkevorsel deelnam aan de campagne in de  
periode 2012-2013; 
 Overwegende dat de rookmelders kwalitatief hoogwaardig zijn en een batterij bevatten met een 
levensduur van 10 jaar en dat bovendien op de rookmelders een garantie is van 10 jaar; 
 Overwegende dat het gemeentebestuur op het aanbod van de Provincie Antwerpen wenst in te 
gaan omdat ze in het kader van de brandveiligheid al de inwoners wil aanmoedigen een rookmelder te 
plaatsen in hun woning; 
 Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juli 2014 om 100 
stuks aan te kopen; 
 Gelet op de bespreking; 
 Gehoord raadslid Jacobs, die het goed vindt dat het bestuur de bewoners wil aanmoedigen om 
rookmelders te plaatsen in hun woning, maar zich afvraagt of alle gemeentelijke gebouwen reeds 
voorzien zijn van rookmelders; gehoord schepen Van den Eijnden, die namens het college stelt dat 
hieromtrent contact werd opgenomen met de brandweer; 
  Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Artikel 1 
Vanaf 15 oktober 2014 en tot zolang de voorraad strekt, wordt een retributie gevestigd op het 
afleveren van rookmelders. 
Artikel 2 
De rookmelders worden enkel afgeleverd aan : 

- De inwoners van de gemeente Rijkevorsel die ingeschreven zijn in de bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregisters 

- De eigenaars of huurders van een tweede verblijf op het grondgebied van de gemeente 
Rijkevorsel 

- Verenigingen van Rijkevorsel, aangesloten bij de jeugd-, cultuur- of sportraad, die een 
onroerend goed in eigendom of in beheer hebben, op voorwaarde dat het onroerend goed 
gelegen is op grondgebied van de gemeente Rijkevorsel 

Artikel 3 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de rookmelder(s). 
Artikel 4 
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op € 15,00 per stuk. 
Artikel 5 
De retributie is eisbaar van zodra de rookmelder ter beschikking wordt gesteld en dient contant te 
worden betaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
                     Voor eensluidend uittreksel : 
op bevel : 
De Gemeentesecretaris,     De voorzitter van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
Adams B.                        Van Nyen L. 


