
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 26 maart 2018. 

 

Een advies wordt gevormd door de gemeenteraad inzake de voorlopige vaststelling ontwerp van 
gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan 'Kempische Kleiputten' te Beerse, Brecht, Merksplas, 
Rijkevorsel en Turnhout. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van het beheerscomité van scholengemeenschap De Schakel 
d.d. 6 maart 2018. 
 
De gemeenteraad bekrachtigt de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017 inzake de splitsing 
van de dienstverlenende vereniging IKA om opnieuw behandeld te worden in voorzetting van de 
buitengewone algemene vergadering op 27 maart 2018. 
 
Goedkeuring wordt gegeven aan een aanpassing van het geldende reglement voor kermissen en foren. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-11-072': Weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Molenstraat/deel en Vonderstraat/deel te Rijkevorsel’ tussen 
Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 
 
De raad gaat akkoord met het bestek met nr. 201883 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudswerken 2018 asfaltwegen”. De raming bedraagt € 113.252,50 excl. btw. 
 
De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op het verkavelingsplan, opgemaakt d.d. 22 december 2017 
door Topoplan bvba, tot het realiseren van een verkaveling met twee bouwkavels, op een perceel 
gelegen Gaston Lambrechtsstraat, kadastraal gekend onder afdeling 2, sectie E nummers 175F3 en 
175Y3, wordt goedgekeurd. 
 
De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op het verkavelingsplan, opgemaakt op 20 november 2017 en 
aangepast op 19 februari 2018 door landmeter Jan Koyen, tot het realiseren van een verkaveling met 
twee bouwkavels, op een perceel gelegen Eikendreef 21, kadastraal gekend onder afdeling 2, sectie D 
nummer90B39, wordt goedgekeurd. 
 
De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op het verkavelingsplan, opgemaakt d.d. 24 november 2017 
door landmeter Jan Koyen, Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten, tot het realiseren van een 
verkaveling met twee bouwkavels, op een perceel gelegen Uitbreidingsstraat 2, kadastraal gekend 
onder afdeling 2 sectie D nummer 99L31, wordt goedgekeurd. 
 
De grond, eigendom van de familie Wilms-Cuylits, gelegen te Hoge Heideweg 108 met een 
oppervlakte van respectievelijk 20m², wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut 
om opgenomen te worden in het openbaar domein van de gemeente. 
 
De gemeenteraad beslist om verder deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform Noord en 
keurt het voorliggend dossier met betrekking tot de subsidieaanvraag goed. 
 
De functiebeschrijving en salarisschaal van algemeen directeur en financieel directeur worden 
vastgesteld. 
 
De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen van de gemeente en het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 583, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op te 
roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt 
van algemeen directeur. 
 
De gemeenteraad neemt overeenkomstig artikel 581, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur 
kennis van de aanstelling van rechtswege van dhr. Emmanuel Janssens als financieel directeur bij de 
gemeente vanaf 25 februari 2018. 
 
De personeelsformatie van de gemeente Rijkevorsel wordt in aangepaste versie goedgekeurd. 



 
De beheersovereenkomst met betrekking tot een feitelijk geïntegreerde financiële dienst voor de 
gemeente en het OCMW wordt in vernieuwde versie goedgekeurd. 
 
De rechtspositie van de gemeente wordt aangepast zodat in de bijzondere aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden voor zowel voor de functie van boekhouder als voor de functie van 
deskundige ruimtelijke ordening de voorwaarde 'minimum twee jaar relevante beroepservaring 
hebben' wordt opgenomen. 
 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 22 
februari 2018 inzake de toetreding tot de statiegeldalliantie. 
 
Overeenkomstig art. 22 van het gemeentedecreet werd een extra punt toegevoegd aan de agenda 
door gemeenteraadslid Jack Jacobs : 

- Reflecterende huisnummers 
Akkoord wordt gegaan met het voorstel om reflecterende huisnummers aan te bieden voor een 
schappelijke prijs (niet verplicht) en alle inwoners aan te sporen deze reflecterende nummers aan te 
brengen in het kader van verhoogde veiligheid bij dringende hulp. 
 
 
 
 



 

 


