
 
 
 

 
 

Korte samenvatting van de gemeenteraadszitting d.d. 31 augustus 2016. 

  
De agenda’s van de Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunales IVEKA en 
Eandis Assets worden goedgekeurd. De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld zoals eerder aangeduid. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de vastgestelde jaarrekening 2015 van de OCMW-
vereniging Welzijnszorg Kempen. 
 
Het reglement parkeerbeperkingen voor voertuigen op openbare plaatsen en wegen in 
Rijkevorsel-centrum wordt aangepast goedgekeurd. Op de parking van de kinderclub wordt 
het parkeren beperkt in tijd waarbij het gebruik van de parkeerschijf wordt voorgeschreven 
van 9 uur tot 18 uur op werkdagen (incl. zaterdag) en voor een maximumduur van 2 uur. 
 
De raad gaat akkoord met een aanpassing van het huishoudelijk reglement begraafplaatsen 
waardoor de kleur van de grafsteen voor kinderen gekozen mag worden. 
 
Kennis wordt genomen van het verslag van het OCSG (lokaal onderhandelingscomité niveau 
scholengemeenschap) d.d. 20 juni 2016. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Verbouwen van 
voormalige pastorij naar politiekantoor en kantoren kerkfabriek. Lot elektriciteit.”. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 58.307,94 
excl. btw of € 70.552,61 incl. btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Verbouwen van 
voormalige pastorij naar politiekantoor en kantoren kerkfabriek. Lot fluida.”. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 67.551,06 
excl. btw of € 81.736,78 incl. btw. 
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. R151028/3 en de raming voor de 
opdracht “Heraanleg Torendries”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 145.035,00 excl. btw of € 175.492,35 incl. btw. 
 
De raad gaat akkoord met de verbindende deelname aan de groepsaankoop van IOK 
aangaande wegmarkeringen waarbij IOK als opdrachtencentrale zal optreden voor de lokale 
besturen. 
 
Het richtlijnenboek met dichtheidsbeheerplan wordt definitief goedgekeurd. 
 
De grondstroken gelegen te Rijkevorsel, Achtel 76, met een oppervlakte van 67m² en 
Bergsken 40, met een oppervlakte van 57 m² worden kosteloos aanvaard door de gemeente 
voor openbaar nut om opgenomen te worden in het openbaar domein van de gemeente. 
 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de benaming van 16 wijkwegjes.  
 
De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het tijdelijk hoogdringend 
politiereglement d.d. 19 augustus 2016 inzake instellen stilstaan- en parkeerverbod, 
gedeelte Looiweg, n.a.v. overlast Pokemonjagers , en bekrachtigen dit. 


