
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 27 november 2017. 

 
De derde budgetwijziging van 2017 wordt vastgesteld. 
 
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van 
politiebegroting 2017, zijnde € 1.058.408 wordt goedgekeurd en toegekend aan de 
politiezone Noorderkempen. 
 
De dotatie van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in begroting 2018 van de HVZ 
Taxandria, zijnde € 484.758 voor de gewone dienst en € 99.433 voor de buitengewone dienst 
wordt goedgekeurd en toegekend aan de HVZ Taxandria. 
 
De raad gaat akkoord met het permanent aanvullend politiereglement voor de Bavelstraat, 
Bremstraat, Wilgenstraat waarbij de vereiste verkeersborden en schilderingen op de rijbaan 
zullen worden aangebracht. 

De raad gaat akkoord met het permanent aanvullend politiereglement voor Gemeentebos 
waarbij een doorlopende straat zal worden ingesteld tussen Kievitsheide en Vlimmersebaan.  

De raad gaat akkoord met het permanent aanvullend politiereglement voor de Zuiderdijk, 
waarbij vanaf de voetgangersbrug tot aan het kruispunt met de Kievitsheide een 
parkeerverbod voor voertuigen boven 3,5 ton langs beide zijden van de rijbaan zal worden 
ingesteld. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek "Wegen- en rioleringswerken op de verkaveling 
uitbreiding Perenstraat (Zoggebeekweg fase 3)". De kostenraming bedraagt € 259.470,00 
excl. Btw. 

De gronden gelegen te Heibraak met een oppervlakte van respectievelijk 1602m² (lot W) en 
657m² (lot S),  308m² (lot A), 720m² (lot B) en 1211 m² (lot C) worden kosteloos aanvaard 
door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in de openbare wegenis van 
de gemeente. 

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van de grondstroken 
langsheen Gansheideweg en Ringovenweg, overeenkomstig de rooi- en onteigeningsplannen. 

De raad gaat akkoord met de aankoop voor openbaar nut van een reeks grondinnames (deel 
2) van het rooilijn- en onteigeningsplan Looi, Looiweg en Smeel. 

De gemeenteraad keurt het beleidsplan van de IOED Erfgoed Noorderkempen voor de 
periode 2018-2020 goed. 

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente 
Rijkevorsel voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die 
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging. 

De raad gaat akkoord met de aangepaste waarde van de maaltijdcheque voor het 
gemeentepersoneel vanaf 1 december 2017. 

De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW met betrekking tot 
selectieprocedures wordt goedgekeurd. 

De agenda’s van de algemene vergaderingen van de intercommunales, IKA, IVEKA, Pidpa, 
Cipal, Pontes, IOK en IOK Afvalbeheer worden goedgekeurd. De mandaten van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld zoals eerder aangeduid. 
Voor IKA wordt het verzoek tot splitsing van de dienstverlenende vereniging niet 



goedgekeurd. 
Voor IVEKA wordt het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 
financieringsverenigingen en inkanteling van deel IKA in Iveka niet goedgekeurd. 

De agenda van de algemene vergadering van de Academie voor Muziek en Woord De 
Noorderkempen gol wordt goedgekeurd. 
Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel om deel te nemen 
aan deze vergadering: 
-Stefan Maes, schepen, volmachtdrager; 
-Nathalie Cuylaerts, raadslid, plaatsvervangend volmachtdrager. 

De raad gaat akkoord met de toetreding tot de nieuwe dienstverlenende vereniging TMVS 
(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services). Worden aangeduid als 
vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan de Algemene 
Vergadering van TMVS: 
-Jos Boeckx, schepen, volmachtdrager; 
-Lizette Keysers, schepen, plaatsvervangend volmachtdrager 
 
 
 
 
 


