
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 4 december 2017. 

 
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 van de gemeente 
Rijkevorsel worden vastgelegd. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de derde budgetwijzing van 2017 van het OCMW. 
 
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW goed 
en neemt kennis van het budget 2018. 
 
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van de Kerkfabriek 
van Sint-Willibrordus. 
 
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van de Kerkfabriek 
van Sint-Jozef. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de voortgang van het organisatiebeheersplan van de 
gemeente. 
 
Akkoord wordt gegaan met volgende naamgeving voor 3 nieuwe straten in de verkaveling 
Molenakkers: Tumulusstraat, Spiekerstraat en Nederzettingstraat. 
 
De straat Wouwer wordt doorlopend gemaakt d.m.v. paaltjes waarbij dit aan beide zijden 
zal worden verduidelijkt met het verkeersbord F45b met pictogram fietser en voetganger. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van sportcentrum De Valk, 
gelegen te Kruispad 6 en 5, 2310 Rijkevorsel, met een totale kadastrale oppervlakte van 
23 797 m² , mits de globale prijs van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1 500 000). 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van IVMK (Interlokale Vereniging 
Milieuhandhaving Kempen) en keurt de integratie van de activiteiten van IVMK in de 
intergemeentelijke dienst handhaving binnen IOK goed. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpassing van volgende reglementen :  

- reglement betreffende de waarborg bij bouwwerken 
- retributiereglement betreffende het uitvoeren van werken: overwelven grachten, 

plaatsen kopmuren 
- belastingreglement betreffende het ontbreken van parkeerruimten 
- subsidiereglement betreffende gebruik van hemelwater 
- subsidiereglement betreffende afkoppeling van hemelwater 
- reglement hulpleningen lokalen sport, jeugd en cultuur 
- retributiereglement betreffende de turnzaal GLS De Wegwijzer en lokalen in Oude 

Pastorij, Sportcentrum De Valk en Jeugdlokaal 2014-2019 
- retributiereglement betreffende het Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 
- retributiereglement gebruik kleedkamers en gemeentelijke voetbalvelden voor 

wedstrijden 2014-2019 
- huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 
- huur- en gebruiksreglement turnzaal GLS De Wegwijzer en lokalen in Oude Pastorij, 

Sportcentrum De Valk en Jeugdlokaal 2014-2019 
- huishoudelijk reglement voor terbeschikkingstelling van materialen 2014-2019 

 



Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe belastingreglement op het afleveren van een 
omgevingsvergunning. 
 
Het nieuwe retributiereglement gebruik gemeentelijke sport- en recreatievelden 
Sportcentrum De Valk voor tornooien en evenementen 2018-2019 wordt goedgekeurd. 
 
De huurovereenkomsten van het jeugdlokaal voor JH De Wauwel vzw en + 13 Rijkevorsel & 
Sint-Jozef worden verlengd tot december 2020. 
  
 
 
 
 
 


