
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 25 september 2017. 

 
De rechtspositieregeling van de gemeente en de bijhorende bijlage 'Overzicht van de 
verloven en afwezigheden, de administratieve toestand en de geldelijke en administratieve 
gevolgen' worden in aangepaste versie goedgekeurd. 
 
De raad gaat akkoord met een aangepast versie van de personeelsformatie van de 
gemeente. 

 
Goedkeuring wordt gehecht aan de gunning van de opdracht tot herontwikkeling van het SAS 
en dit bij wijze van mededingingsprocedure met onderhandeling, bestaande uit een 
selectie- en gunningsfase. Tevens gaat de gemeenteraad akkoord met het bijhorende 
selectiebestek. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Beukendreef, kadastraal gekend afdeling 2, sectie C 
nummer 254L4, met een oppervlakte volgens het kadaster van 563 m², wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar 
domein van de gemeente. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Venweg-Vredesweg, kadastraal gekend afdeling 2, sectie D  
deel van nummer 97E12, met een oppervlakte van respectievelijk 12m², wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar 
domein van de gemeente. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Hoogstraat-Scherpengeertstraat, kadastraal gekend 
afdeling 2, sectie D deel van nummer 90X38, met een oppervlakte van respectievelijk 
150m², wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te 
worden in het openbaar domein van de gemeente. 
 
De grond gelegen te Rijkevorsel, Bavelstraat, kadastraal gekend afdeling 1, sectie h deel van 
nummer 398/W, met een oppervlakte van respectievelijk 3m², wordt kosteloos aanvaard 
door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar domein van 
de gemeente. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de vastgestelde jaarrekening 2016 van de OCMW-
vereniging Welzijnszorg Kempen. 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan de statuten en de samenstelling van de Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOEA) Noorderkempen voor de periode 2017-2019. 
 
De raad gaat akkoord met het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de 
Vinkenpad, tegenover de reeds bestaande blauwe zone aan de rechterzijde. 
 
Op verzoek van gemeenteraadslid-voorzitter Van Nyen werd volgend punt toegevoegd aan de  
agenda van deze gemeenteraadszitting: 
- Sportcentrum De Valk. Overeenkomst inzake het uitvoeren van werken door de gemeente 
in afwachting van de ondertekening van de notariële verkoopakte. Goedkeuring. 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomst inzake het uitvoeren van 
werkzaamheden door de gemeente in sportcentrum De Valk in afwachting van de 
ondertekening van de notariële verkoopakte. 
 


