
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 20 juni 2016. 

  
De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld. 
 
De budgetwijziging nr. 1 - 2016 alsook de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019  
worden vastgesteld. 
 
De subsidies ontwikkelingssamenwerking 2016 worden verdeeld en goedgekeurd. 
 
De gemeenteraad verzoekt intercommunale IKA om in te tekenen op de kapitaalsverhoging  
van Eandis Assets. Er wordt eveneens ingetekend op aandelen IKA  
“EANDIS ASSETS ” waarbij deze worden volgestort met de middelen beschikbaar bij IKA. 
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van ouderbijdragen in het huishoudelijk  
reglement buitenschoolse kinderopvang. 
 
De gemeenteraad beslist om in te gaan op het door IOK geformuleerde aanbod  
intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken met bijhorende 
kostprijsverdeling. 
 
Een grondstrook gelegen te Rijkevorsel, Melhoven met de erop uitgevoerde 
infrastructuurwerken met een oppervlakte van respectievelijk 742m² wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar 
domein  van de gemeente. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassingen inzake naamgeving van de lokalen in het 
retributiereglement betreffende de gemeentelijke lokalen behorend tot het 
Gemeenschapscentrum Rijkevorsel voor niet bestendig gebruik. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Slopen van 
gebouwen Sas site Rijkevorsel”, opgesteld door de IOK. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 597.000,00 excl. btw of 
€ 722.370,00 incl. btw. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad van GLS De Wegwijzer d.d. 2 juni 
2016 en goedkeuring wordt gegeven aan de pedagogische studiedagen 2016-2017, de 
wijzigingen in het schoolreglement 2016-2017 en de wijzigingen in de onderwijstijd vanaf 1 
september 2016. 
 
Goedkeuring wordt gegeven aan het voorziene lestijdenpakket van het schooljaar 2016-2017 
in GLS De Wegwijzer. 
 
De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het tijdelijk hoogdringend 
politiereglement d.d. 2 juni 2016 inzake overvloedige regenval en de nog te verwachten 
wateroverlast op 2 juni 2016, door de burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Bevers (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Verwijderen asbest in woningen. 
 



De gemeenteraad gaat niet in op het voorstel om de actie “asbest verwijderen” op te laten 
starten waarbij betaalbare oplossingen worden aangereikt aan de bewoners om asbest, in 
voorkomend geval, te laten verwijderen en waarbij de bewoners vrije keuze behouden van 
deelname aan het project. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid Eelen (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd  
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad: 
- Heraanleg Langstraat. Snelheid voertuigen. 
De gemeente zal advies opvragen bij de politie om in deze straat een snelheidsbeperking of 
snelheidsremmers aan te brengen. 
 
 
 
 
 
 


