
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 29 mei 2017. 

 
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de intercommunales IVEKA, IKA, PIDPA, 
CIPAL en PONTES, worden goedgekeurd. De mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld zoals eerder aangeduid. 
 
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen gol d.d. 20 juni 2017 worden aangeduid. 
 
Aan mevr. Maud Stoffels, wonende te Rijkevorsel, Achtel 72 wordt een subsidie toegekend 
als ondersteuning van het vrijwilligerswerk in augustus 2017 in Imoulasse (Marokko). 
 
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van enkele grondstroken 
langsheen Gansheideweg en Ringovenweg. 
 
De raad gaat akkoord met het 'addendum bij de overeenkomst d.d. 30 juli 2015 betreffende 
de verdere uitwerking van het project: ‘Wegenis- en rioleringswerken in Looiweg, Looi en 
Smeel’ tussen Studieburo Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio, Elia en de gemeente Rijkevorsel. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 'Heraanleg Looi 
(deel) - Looiweg (deel) - Smeel (deel). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 1.215.933,75 incl. btw gedeelte gemeente en 
excl. btw gedeelte Pidpa/Hidrorio en Elia (gemeentelijk aandeel: € 819.987,00 incl. btw en 
aandeel derde betaler). 
 
Het wegtracé ingediend door de heer en mevrouw Swaegers Daniel en Pleysier Marleen, 
wonende Bavelstraat 45 te 2310 Rijkevorsel, tot het realiseren van een verkaveling, op een 
perceel gelegen Lindenweg met een nieuw ontworpen wegtracé, wordt goedgekeurd. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek "Infrastructuurwerken verkaveling uitbreiding 
Lindenweg" met bijhorende plans. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
kostenraming bedraagt € 38.650,00 excl. btw of € 46.766,50 incl. 21% btw. 
 
De gemeenteraad beslist om in te gaan op het aanbod van IOK om een intergemeentelijke 
dienstverlening rond verwaarlozing op te nemen in de bestaande intergemeentelijke 
dienstverlening inzake leegstand en dit zonder bijkomende kosten tijdens het 1ste 
werkingsjaar. De opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk 
register van verwaarloosde gebouwen en woningen worden toevertrouwd aan IOK. 
 
De raad keurt enkele gemeentelijke reglementen goed :  

- reglement inzake het register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
- belastingreglement verwaarloosde woningen en gebouwen 
- reglement betreffende de toekenning van onderwijscheques 

 
Er wordt goedkeuring gehecht aan een dadingsovereenkomst die werd opgemaakt in 
navolging van een asbestbrand in februari 2016. 

 
 

 


