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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van 
De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter 
Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen 
Ooms, Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

De gemeenteraad, openbare zitting, 
De zitting start met een mondelinge toelichting van dhr. Johan Van Opstal, stafmedewerker 
plangroep bij het IOK m.b.t. agendapunt 1 ‘Onderzoek draagkracht woonkernen’. 

De gemeenteraad, openbare zitting, 
1. Betreft: GR/2021/160 - Onderzoek draagkracht woonkernen. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening d.d. 15 mei 2009 en latere wijzigingen, en 
meer specifiek op artikel 4.3.1, §2, 2° van deze Codex; 
Gelet p het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
op 15 april 2009; 
Gelet op het richtlijnenhandboek met woonomgevingsplan zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van Rijkevorsel d.d. 31 augustus 2016; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 juni 2020 waarbij goedkeuring gegeven werd 
voor in het instellen van een tijdelijke bouwpauze voor specifieke projecten in functie van het 
voeren van een onderzoek naar de draagkracht van de gemeente Rijkevorsel; 
Gelet op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel sinds 2016 beschikt over een woonomgevingsplan met 
bijhorend richtlijnenhandboek, als eerste stap in het uitzetten van een doordacht ruimtelijk 
woonbeleid; 
Overwegende dat in 2019 gestart werd met een planproces om het woonomgevingsplan en 
richtlijnenhandboek door te vertalen in een verordenend kader, i.e. een combinatie van een en 
een verordening; 
Overwegende dat voor wat betreft inbreidingsprojecten vastgesteld werd dat deze vaak de 
grenzen van de maximale invulling opzoeken en slechts zelden een meerwaarde betekenen voor 
de omwonenden of de gemeenschap; 
Overwegende dat het van belang is dat de gemeente haar dorpse karakter en uitstraling kan 
behouden, waarbij nieuwe ontwikkelingen moeten gebeuren op maat van het dorp en de groei 
voldoende kwalitatief plaatsvindt op maat van Rijkevorsel;  
Overwegende dat hierdoor het vereist is een strategisch karakter toe te voegen aan het 
ruimtelijk woonbeleid, en dit op basis van de draagkracht van de kernen; 
Overwegende dat aldus een studie werd uitgevoerd die zowel een strategisch als operationele 
insteek heeft, waarbij de strategische invalshoek er op gericht is om een geïntegreerde visie uit 
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te werken voor het woonweefsel en de dorpskernen in het bijzonder, en waarbij de operationele 
insteek aantoont op welke wijze de visie uitvoerbaar gemaakt kan worden; 
Overwegende dat het de bedoeling van de studie is om de groeivraag van Rijkevorsel te kaderen 
binnen een brede context, waarbij rekening gehouden wordt met de veelzijdigheid van het 
ruimtelijke kernenbeleid; Waarbij dus niet enkel duidelijk gemaakt wordt welke kwantitatieve 
groei mogelijk/wenselijk is, maar waarbij er een integraal en doordacht antwoord geboden 
wordt op de toekomstige en uiteenlopende uitdagingen die de gemeente tegemoet gaat op vlak 
van wonen en ruimtelijke planning; 
Overwegende dat de conclusies van de studie meegenomen dienen te worden in de reeds 
geplande vertaalslag naar de verordenende instrumenten, i.e. het RUP en de verordening; 
Overwegende dat het gevoerde onderzoek naar de draagkracht van de kernen van Rijkevorsel 
voldoet aan de bepalingen van artikel 4.3.1, §2, 2° VCRO, i.e. de studie is niet in strijd met 
verordenende voorschriften, heeft enkel betrekking op criteria van ruimtelijke ordening en is 
geenszins in strijd met de bestaande plaatselijke aanleg; 
Overwegende dat het gevoerde onderzoek algemeen bekend gemaakt zal worden via de website 
van de gemeente; 
Overwegende dat de beginselen van behoorlijk bestuur gerespecteerd worden;  
Overwegende dat de resultaten van het onderzoek als beleidsmatig gewenste ontwikkeling 
zullen toegepast worden in concrete dossiers, waarbij een steeds een in concreto onderzoek van 
de betreffende aanvraag zal gebeuren; 
Gelet op het voorstel van het college; 
Gelet op de vraag van de fractie ProVeussel om de zitting te schorsen in functie van een interne 
fractiebespreking; 
Gelet op de schorsing van de gemeenteraad door de voorzitter om 20.47 uur; 
Gelet op de opheffing van de schorsing na een vijftal minuten en de hervatting van de zitting in 
aanwezigheid van 21 aanwezige raadsleden; 
Overwegende dat raadslid Jeroen Ooms verzoekt om onderhavig agendapunt te verdagen naar de 
volgende gemeenteraadszitting; 
Gelet op de stemming over het verzoek om het agendapunt te verdagen, hetwelk wordt 
verworpen met 14 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien 
Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert 
Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, 
Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen; ja-stemmen: Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop, 
Diede Van Dun, Aline Maes, Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
Gelet op het amendement, ingediend door raadslid Jeroen Ooms, dat luidt als volgt: ‘aanpassing 
van artikel 2: Het onderzoek draagkracht woonkernen te publiceren op de gemeentelijke 
website, het infoblad en de 2310-app’; 
Gelet op de stemming over het amendement, hetwelk met unanimiteit wordt aangenomen; 
Gelet op de stemming over de aldus geamendeerde hoofdvraag, dewelke wordt aangenomen met 
14 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 5 onthoudingen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien 
Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert 
Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, 
Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen; neen-stemmen: Diede Van Dun, Aline Maes; onthoudingen: 
Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop, Jeroen Ooms, Jack Jacobs); 

Besluit met 14 ja-stemmen bij 2 neen-stemmen en 5 

onthoudingen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan het onderzoek draagkracht woonkernen. 
Art.2.- Het onderzoek draagkracht woonkernen te publiceren op de gemeentelijke website, het 
infoblad en de 2310-app. 
Art.3.- Het onderzoek draagkracht woonkernen te integreren in het RUP en de verordening 
dewelke in opmaak zijn. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
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2. Betreft: GR/2022/046 - Verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige 
woonmaatschappij. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur, en meer specifiek artikel 40 e.v. van dit decreet; 
Gelet op het decreet van 9 juli 2021 houdende de wijzigingen van diverse decreten met 
betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de 
woonmaatschappijen wordt gecreëerd; 
Overwegende dat de Vlaamse Regering bij de verdeling van de stemrechten in elk geval rekening 
dient te houden met de volgende twee objectieve criteria: 1. de verhouding tussen het aantal 
sociale huurwoningen per gemeente; 2 de verhouding tussen het aantal huishoudens per 
gemeente; 
Overwegende dat de Vlaamse Regering ook rekening kan houden met bijkomende criteria die 
door de gemeenten worden voorgesteld, evenals met het advies van de gemeenten over het 
gewicht dat aan elk criterium wordt gehecht; 
Gelet op de brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend 
Erfgoed d.d. 7 februari 2022 aan het college van burgemeester en schepenen om criteria voor te 
stellen voor de verdeling van de stemrechten over de lokale besturen die deel uitmaken van het 
werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij; 
Overwegende dat de lokale besturen van het werkingsgebied van de nieuwe woonmaatschappij 
het stemrecht en het aantal aandelen gelijk willen verdelen, gezien de betrokken lokale 
besturen unaniem van mening zijn dat het woonbeleid door en voor alle betrokken gemeenten 
op basis van gelijkheid, gelijkwaardigheid en solidariteit dient te worden gevoerd; 
Gelet op het voorstel van het college; 
Gelet op de bespreking ter zitting; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad stelt voor om de stemrechten van de lokale besturen die deel uitmaken 
van het werkingsgebied in de algemene vergadering van de toekomstige woonmaatschappij te 
verdelen op basis van volgende criteria en met het hieronder bepaalde gewicht: 

Criterium Bron Gewicht 

De verhouding tussen het 
aantal huishoudens per 
gemeente 

Statbel.fgov.be (meest 
recente datareeks) 

5 % (standaard: 50%) 

De verhouding tussen het 
aantal sociale huurwoningen 
per gemeente 

VMSW en Wonen-Vlaanderen 
(meest recente datareeks) 

5 % (standaard: 50%) 

Een ander criterium dat 
verband houdt met wonen, 
nl. een geïntegreerd 
woonbeleid met gelijkheid, 
gelijkwaardigheid en 
solidariteit van alle 
gemeenten die deel uitmaken 
van het werkingsgebied 
(Optioneel) 
Motivatie: De lokale besturen 
van het werkingsgebied zijn 
unaniem van mening dat het 
woonbeleid door en voor alle 
betrokken gemeenten op basis 
van gelijkheid, 
gelijkwaardigheid en 
solidariteit dient te worden 

      90 % (standaard: 0%) 
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gevoerd. Daarom hebben zij 
een voorkeur voor een gelijk 
aantal aandelen en een gelijk 
aantal stemmen. 

    Totaal: 100% 

Art.2.- De beslissing aan de provinciegouverneur en aan de Vlaamse minister van wonen te 
bezorgen via het mailadres woonmaatschappij@vmsw.be. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
3. Betreft: GR/2022/057 - Aanstelling van gewestelijke vaststellers gemeentelijke 

administratieve sancties. Goedkeuring.   
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; en 
meer in het bijzonder artikel 21 §1, 2°; 
Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 tot vaststelling van het 
gemeentelijk reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Overwegende de noodzaak om deze gewestelijke personeelsleden aan te stellen als vaststeller 
gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de sanctionering via een gemeentelijke 
administratieve sanctie van overtredingen op de bepalingen van gemeentelijke reglementering 
de binnen hun welomschreven bevoegdheid te situeren zijn; dat deze gewestelijke vaststellers 
enkel binnen de omschreven bevoegdheid mogen optreden; 
Overwegende dat volgende gewestelijke personeelsleden de opleiding Gemeentelijke 
Administratieve Sancties, georganiseerd door de PAULO-Politieopleiding hebben gevolgd: Remco 
Van Ransbeeck, Marc Dejaegere, Ronny Moors, en Sonja Wygers (datum opleiding: van 29 
september tot en met 8 oktober 2021); 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door Campus Vesta heeft gevolgd: Jelle Cambré (datum opleiding: van 
13 mei 2013 tot en met 17 mei 2013); 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de 
provincie Vlaams-Brabant) heeft gevolgd: Stefan Bonhomme (datum opleiding: november-
december 2006): 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door de West-Vlaamse Politieschool heeft gevolgd: Jan Lefevre (datum 
opleiding: van 11 februari tot en met 22 februari 2022): 
Overwegende dat volgende gewestelijke personeelsleden de opleiding Gemeentelijke 
Administratieve Sancties, georganiseerd door PAULO-Politieopleiding hebben gevolgd: Mark 
Deneyer, Bram Jordens en Kilian Van Herbruggen (datum opleiding: van 7 maart 2022 tot en met 
14 maart 2022); 
Gelet op de brevetten van PAULO-Politieopleiding, Campus Vesta, PIVO en West-Vlaamse 
Politieschool waaruit blijkt dat voorgaande personeelsleden de opleiding met gunstig gevolg 
hebben voltooid; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- Remco Van Ransbeeck, Marc Dejaegere, Ronny Moors, Jelle Cambré, Stefan 
Bonhomme, Jan Lefevre, Sonja Wygers, Mark Deneyer, Bram Jordens en Kilian Van Herbruggen 
worden aangesteld als gewestelijk vaststeller voor de gemeentelijke administratieve sancties 
voor de gemeente Rijkevorsel voor de vaststelling van overtredingen van volgende artikels uit de 
Politieverordening gemeente Rijkevorsel inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en 
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gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid, goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 27 april 2020 : 
- Artikel 1.5.1. Honden 
§1. De eigenaar en/of begeleider van een hond is verplicht te beletten dat openbare wegen en 
gebouwen en hun aanhorigheden, voetpaden, bermen tussen het voetpad en/of fietspad en de 
rijbaan, gemeentelijke parken, speelpleinen, speelweiden, sportterreinen, wandelstraten en 
andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alsmede fiets- en wandelwegen, bevuild worden 
door hun hond. 
- Artikel 3.4.3. Reinheid in de gemeente 
§1- Het is verboden op de openbare weg, op private weg met een openbaar karakter of op 
eender welke andere openbare plaats een voorwerp of zaken te plaatsen, achter te laten of te 
werpen dat de reinheid van de omgeving kan schaden, hinderlijke uitwasemingen kan 
veroorzaken, of een gevaar kan zijn voor de openbare gezondheid en veiligheid. 
§2- Iedereen die op om het even welke wijze de openbare weg, een private weg met openbaar 
karakter, of om het even welk andere openbare plaats heeft bevuild of heeft laten bevuilen, is 
verplicht deze onverwijld te reinigen. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
4. Betreft: GR/2022/054 - Aanstelling sanctionerend (GAS) ambtenaar door de gemeenteraad. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 
Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Turnhout op 5 september 2016 goedkeuring 
hechtte aan het protocol aangaande gemeentelijke administratieve sancties afgesloten tussen de 
gemeenten van de politiezone Regio Turnhout; dat dit protocol het oorspronkelijke protocol 
vervangt dat op 26 mei 2005 door de gemeenteraad werd goedgekeurd en haar latere 
wijzigingen; 
Overwegende dat respectievelijk de stad Hoogstraten, en de gemeenten Rijkevorsel en 
Merksplas (samen de politiezone Noorderkempen vormend) gebruik maken van de 
dienstverlening van de Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties van Stad Turnhout sinds 1 
april 2014, 1 januari 2012 en 1 juni 2012 ingevolge het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Turnhout en de respectieve stad/gemeenten; 
Overwegende dat mevr. Lisa Lambeets, beleidsadviseur gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS), met wederzijds akkoord, haar tewerkstelling beëindigde sinds 14 januari 2022;  
Overwegende dat het schepencollege van de stad Turnhout mevr. Magali Van Heupen aanstelde 
als voltijds beleidsadviseur gemeentelijke administratieve sancties (Av) in contractueel verband 
voor onbepaalde duur met indiensttreding op 1 februari 2022; 
Gelet op het gunstig advies d.d. 30 maart 2022 van het Parket van de procureur des Konings 
Antwerpen-Afdeling Turnhout voor de aanwijzing van mevr. Magali Van Heupen, geboren op 19 
februari 1991, als sanctionerend (GAS)ambtenaar; 
Overwegende dat mevr. Van Heupen over een masterdiploma beschikt en juriste is; dat zij op 25 
maart 2022 de vereiste opleidingsmodule volgde; dat zij voldoet aan alle wettelijke 
voorwaarden; 
Overwegende dat de sanctionerend ambtenaar zijn bevoegdheden op onafhankelijke wijze dient 
uit te oefenen in het kader van de beslissingen om een administratieve sanctie op te leggen 
zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
en dat hij/zij autonoom moet kunnen beslissen en daarbij geen instructies mag ontvangen; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig art.- De gemeenteraad wijst mevrouw Magali Van Heupen aan als ambtenaar belast met het 
opleggen van de administratieve geldboetes (sanctionerend ambtenaar). 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
5. Betreft: GR/2022/059 - Permanent aanvullend politiereglement. Inrichten van een fietsstraat 

als voorrangsweg te Emiel van Roeystraat. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 57 §2 en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening; 
Overwegende dat Emiel van Roeystraat een gemeenteweg is; 
Overwegende dat sedert 1 augustus 2021 verkeersbord F113 (einde fietsstraat) werd opgeheven 
uit het verkeersreglement; dat de geldigheid van verkeersbord F111 (fietsstraat) wordt beperkt 
tot het volgende kruispunt; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 13 september 2021 houdende de snelheidsbeperking te Emiel 
van Roeystraat; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Te Emiel van Roeystraat van het kruispunt met Sint-Lenaartsesteenweg tot het kruispunt 
met Hoek wordt een fietsstraat ingericht.  
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden F111 aan de kruispunten: 
- Sint-Lenaartsesteenweg – Emiel van Roeystraat 
- Borgerhoutstraat – Emiel van Roeystraat 
- Prinsenpad (oostkant) – Emiel van Roeystraat 
- Prinsenpad (westkant) – Emiel van Roeystraat 
- Hoek – Emiel van Roeystraat 
Art.2.- Op Emiel van Roeystraat t.h.v. de kruispunten met de aanliggende wegen en dit tussen 
het kruispunt met Sint-Lenaartsesteenweg enerzijds en met Hoek anderzijds hebben de 
bestuurders voorrang. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord B15c t.h.v. kruispunt Emiel van Roeystraat – 
Borgerhoutstraat in de rijrichting Hoek en verkeersbord B15f in de rijrichting Sint-
Lenaartsesteenweg, en verkeersborden B15a t.h.v. de kruispunten Emiel van Roeystraat – 
Prinsenpad (oostkant en westkant) in beide rijrichtingen. 
Art.3.- Op alle wegen die uitkomen op Emiel van Roeystraat en dit tussen het kruispunt met Sint-
Lenaartsesteenweg enerzijds, en Hoek anderzijds moeten de bestuurders voorrang verlenen. Dit 
wordt gesignaleerd door: 
- Verkeersbord B1 aan de kruispunten Borgerhoutstraat – Emiel van Roeystraat en Prinsenpad – 
Emiel van Roeystraat (oostkant en westkant). 
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- Wegmarkeringen overeenkomstig art. 76.2 van de wegcode 
Art.4.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.5.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Art.6.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.7.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen; 
-      Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van Turnhout; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
6. Betreft: GR/2022/056 - Subsidies cultuurprijs 2022. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van subsidies en toelagen aan 
verenigingen; 
Gelet op het voorstel om € 1000 toe te kennen aan de cultuurraad voor de organisatie van de 
cultuurprijs 2022; 
Overwegende dat in het meerjarenplan 001194 het nodige krediet is voorzien; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De subsidies voor de organisatie van de cultuurprijs 2022 ten bedrage van € 1000 
worden toegekend aan de cultuurraad. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
7. Betreft: GR/2022/034 - Toetreding tot OFP Prolocus met betrekking tot de 2e pensioenpijler 

en aanduiding vertegenwoordigers algemene vergadering. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel 
personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de 
totaliteit van haar contractueel personeel; 
Overwegende dat tot op heden het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na 
bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze 
verzekeraars in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 
hebben opgezegd; 
Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze heeft 
tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en 
anderzijds het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds); 
Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd omgevormd tot OFP 
PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  met ondernemingsnummer 0809.537 
155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden; 
Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van zijn 
pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast 
controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig -  punten op de agenda van de 
algemene vergadering te zetten; 
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Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP geen winsten ten voordele 
van de organisatie zelf nastreeft; 
Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer rendement 
mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt; 
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht 
vermits aan de  voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur immers 
ten eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt,  toezicht uitoefent op OFP 
PROLOCUS zoals op haar eigen diensten; dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van 
de OFP PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de 
controlerende  overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale 
besturen; dat er ten derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS en 
dat ten vierde OFP PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. 
Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen; 
Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind 
2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, 
voorziet in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering; 
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het dus 
mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening 
van het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen 
een statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen. 
Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste prestaties, 
cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde formule een 
vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft een bepaalde bijdrage  (een bijdrage 
uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder 
vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden toegekend conform het 
kaderreglement. 
Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat wanneer het 
wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende bijdragen zal moeten 
betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 
1,75% voor actieve aangeslotenen (aangeslotenen in dienst van het bestuur), 0% voor passieve 
aangeslotenen (aangeslotenen die het bestuur verlaten hebben en zijn pensioenreserves in OFP 
PROLOCUS hebben laten staan) moet behaald worden; 
Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de 
middelen nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5 % om zo 
de kans op het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen; dat deze prefinanciering ter 
beschikking blijft van het bestuur ter financiering van latere bijdragen; 
Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft 
(AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is 
voor het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het 
personeelslid; dat er binnen een MIPS-groep een onderlinge solidariteit speelt; 
Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden 
vastgelegd op 1000 euro per jaar per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene en dat 
deze bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024; overwegende dat nadien een meer 
stabiel systeem van kostenvergoeding zal worden uitgebouwd, gebaseerd op de werkelijke 
kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds; 
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en 
specifiek luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik 
VVSG), het Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte; 
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité C1; 
Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning; 
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Gelet op het voorstel van het schepencollege van 21 maart 2022 om met ingang van 1 januari 
2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan gekoppelde modaliteiten qua 
pensioentoezegging; 
Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met volgende entiteiten een MIPS-groep te 
vormen, Gemeente en OCMW om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden 
entiteiten te bevorderen ; 
Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten 
voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna 
doorgestort worden aan OFP PROLOCUS; 
Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het schepencollege en voormelde 
documenten in het bijzonder onderhandelingscomité van 13 april 2022 besproken werden; 
Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming; 
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de 
uitslag als volgt luidt: mevr. Nathalie Stoffelen, voorgedragen als vertegenwoordiger en dhr. Karl 
Geens, voorgedragen als plaatsvervanger bekomen 21 ja-stemmen; 
Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld 
worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met 

• de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte van OFP 
PROLOCUS 

• het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, met de toepassing van de MIPS-
groep Gemeente/OCMW  

• de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de 
statuten 

Art.2.- Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS 
(Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de 
Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS. 
Art.3.- Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen 
en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam 
en voor rekening van OFP PROLOCUS. 
Art.4.- De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon. 
Art.5.- Mevr. Nathalie Stoffelen, schepen, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger en dhr. 
Karl Geens, schepen, als plaatsvervanger in de algemene vergadering van OFP Prolocus. 
Art.6.- De voorzitter van de raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de 
noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
8. Betreft: GR/2022/048 - GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 23/03/2022 en 

goedkeuring bijhorende protocols.   
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2004 houdende de oprichting van 
een schoolraad voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad; 
Gelet op artikel 16 § 6 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad - algemene 
werkafspraken, mededeling van de verslagen van de schoolraad; 
Gelet op het voorliggende verslag van de schoolraad d.d. 23 maart 2022;  
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 23 maart 2022 inzake: 

• Pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra muros activiteiten 
schooljaar 2022-2023 
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• Start Instagram 

• Schoolreglement wijzigingen/aanpassingen ‘kraantjeswater’ 

• Proefperiode vrijdagnamiddagspeeltijd 

• Meelooptraject als directeur Gert Heylen 
Gelet op bijgevoegde protocols van akkoord; 
Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat raadslid Jeroen Ooms tijdens de bespreking van onderhavig agendapunt in 
openbare zitting een vraag stelt, waarvan het antwoord de persoonlijke levenssfeer raakt; dat 
de voorzitter aldus overeenkomstig artikel 4, §2, 1° van het huishoudelijk reglement de 
behandeling in besloten vergadering beveelt; dat het een informatieve vraag betreft, zodat 
wordt voorgesteld om wel over te gaan tot stemming over het voorstel van besluit en de 
betreffende vraag om praktische redenen in besloten zitting te beantwoorden na behandeling 
van de overige agendapunten in openbare zitting; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 23 maart 2022. 
Art.2.- Goedkeuring wordt verleend aan bijhorende protocols betreffende pedagogische 
studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra muros activiteiten 2022-2023. 
Art.3.- Goedkeuring wordt verleend aan de wijzigingen in het schoolreglement. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
9. Betreft: GR/2022/053 - Klachtenbehandeling. Rapportering.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2016 houdende de goedkeuring van het 
reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende 
de goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 december 2016 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Overwegende dat artikel 302 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat zowel de gemeenteraad 
als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling 
organiseert; dat het systeem van klachtenbehandeling overeenkomstig artikel 303 van Decreet 
Lokaal Bestuur zowel voor de gemeente als voor het OCMW op het ambtelijke niveau wordt 
georganiseerd en maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking 
hebben; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OCMW-raad 
over respectievelijk de klachten ingediend tegen de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat er de facto een gezamenlijk systeem van klachtenbehandeling is voor de 
gemeente en het OCMW, gezien het reglement inzake klachtenbehandeling gelijk is en dezelfde 
klachtencoördinator werd aangesteld; dat er derhalve voor wordt gekozen om de rapportering 
gezamenlijk te doen; 
Gelet op onderstaand overzicht van de ingediende klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal (deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

2021 0 0 0 

Gelet op voorliggend detailoverzicht; 
Gelet op de bespreking; 
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Neemt kennis van onderstaand overzicht en voorliggend detailoverzicht van de ingediende 
klachten: 

  Aantal 
Aantal 
ontvankelijk 

Aantal (deels) 
gegrond 

2017 3 2 1 

2018 2 2 1 

2019 5 4 2 

2020 4 3 1 

2021 0 0 0 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
10. Betreft: GR/2022/044 - IOK. Algemene vergadering d.d. 17 mei 2022. Goedkeuring agenda 

en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 24 maart 2022 van IOK, houdende uitnodiging voor de 
Algemene Vergadering op dinsdag 17 mei 2022 te 11.00 uur in De Casteleer, Pastorijstraat 38 te 
Kasterlee, met volgende agendapunten: 

1. Statutaire benoemingen 
1. vervanging bestuurder 
2. aanstelling commissaris-revisor 

2. Goedkeuring verslag raad van bestuur boekjaar 2021 
3. Verslag van de commissaris-revisor over boekjaar 2021 
4. Resultaatsbestemming 2021 
5. Goedkeuring jaarrekeningen boekjaar 2021 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat 2021 
7. Dubbel presentiegeld voorzitter 
8. varia 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 november 2021  inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en mevr. Sabine Fransen als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 
ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 17 mei 2022; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de voordracht van de heer Carl Verelst als 
bestuurder van IOK ter vervanging van de heer Luc Vleugels; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel tot benoeming als commissaris-revisor 
van EY Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger de 
heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld 
in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 2 (IOK) voor 3 jaar bedraagt 43.560 euro 
(incl. btw); 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2021, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met 
inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke 
jaarvergadering; 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en 
de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021; 
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Overwegende dat de raad kennis neemt van de toelichtende nota van het voorstel om de 
voorzitter van de raad van bestuur een dubbel presentiegeld toe te kennen ingevolge de 
mogelijkheid voorzien in het wijzigingsdecreet Versterking Lokale Democratie, met volgende 
uitbreiding van het Decreet Lokaal Bestuur tot gevolg; 
“Aan de voorzitter van de raad van bestuur kan maximaal een dubbel presentiegeld worden 
toegekend. Bij een cumulatie van mandaten, waaraan een dubbel presentiegeld verbonden is in 
meerdere dienstverlenende verenigingen, bepaalt het lid van de raad van bestuur in welke 
vereniging het dubbel presentiegeld wordt toegekend. In elk van de andere verenigingen 
ontvangt dit lid een enkel presentiegeld. De toekenning van een dubbel presentiegeld is slechts 
mogelijk nadat de betrokkene een verklaring op erewoord heeft ingediend waaruit blijkt dat hij 
geen dubbel presentiegeld geniet in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende 
vereniging.” 
Overwegende dat de raad zich aansluit bij het voorstel om een dubbel presentiegeld toe te 
kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Carl Verelst als bestuurder van 
IOK. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van EY bedrijfsrevisoren met als vaste 
vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. De 
vergoeding voor deelopdracht 2 bedraagt 43.560 euro (incl. btw). 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 
december 2021, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.5.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021. 
Art.6.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, mevr. Sabine Fransen van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2021. 
Art.7.- Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de 
voorzitter van de raad van bestuur. 
Art.8.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.9.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
11. Betreft: GR/2022/045 - IOK Afvalbeheer. Algemene Vergadering d.d. 17 mei 2022. 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 24 maart 2022 van IOK Afvalbeheer, houdende 
uitnodiging voor de Algemene Vergadering op op dinsdag 17 mei 2022 te 11.45 uur in De 
Casteleer, Pastorijstraat 38 te Kasterlee, met volgende agendapunten: 

1. Statutaire benoemingen 
1. vervanging bestuurder 
2. aanstelling commissaris-revisor 

2. Goedkeuring verslag raad van bestuur boekjaar 2021 
3. Verslag van de commissaris-revisor over boekjaar 2021 
4. Resultaatsbestemming 2021 
5. Goedkeuring jaarrekeningen boekjaar 2021 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat 2021 
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7. Dubbel presentiegeld voorzitter 
8. varia 

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) 
ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK Afvalbeheer van 17 mei 2022; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de voordracht van de heer Carl Verelst als 
bestuurder van IOK Afvalbeheer ter vervanging van de heer Luc Vleugels; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel tot benoeming als commissaris-revisor 
van EY Bedrijfsrevisoren, Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem met als vaste vertegenwoordiger de 
heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Deze opdracht wordt verdeeld 
in 4 deelopdrachten. De vergoeding voor deelopdracht 1 (IOK Afvalbeheer) voor 3 jaar bedraagt  
43.560 euro (incl. btw); 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2021, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met 
inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke 
jaarvergadering; 
Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en 
de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de toelichtende nota van het voorstel om de 
voorzitter van de raad van bestuur een dubbel presentiegeld toe te kennen ingevolge de 
mogelijkheid voorzien in het wijzigingsdecreet Versterking Lokale Democratie, met volgende 
uitbreiding van het Decreet Lokaal Bestuur tot gevolg; 
“Aan de voorzitter van de raad van bestuur kan maximaal een dubbel presentiegeld worden 
toegekend. Bij een cumulatie van mandaten, waaraan een dubbel presentiegeld verbonden is in 
meerdere dienstverlenende verenigingen, bepaalt het lid van de raad van bestuur in welke 
vereniging het dubbel presentiegeld wordt toegekend. In elk van de andere verenigingen 
ontvangt dit lid een enkel presentiegeld. De toekenning van een dubbel presentiegeld is slechts 
mogelijk nadat de betrokkene een verklaring op erewoord heeft ingediend waaruit blijkt dat hij 
geen dubbel presentiegeld geniet in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende 
vereniging.” 
Overwegende dat de raad zich aansluit bij het voorstel om een dubbel presentiegeld toe te 
kennen aan de voorzitter van de raad van bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 november 2021 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en mevr. Sabine Fransen als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK Afvalbeheer, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Carl Verelst als bestuurder van 
IOK Afvalbeheer. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van EY bedrijfsrevisoren met als vast 
vertegenwoordiger de heer Christoph Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar. De 
vergoeding voor deelopdracht 1 bedraagt 43.560 euro (incl. btw). 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 
december 2021, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.5.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021. 
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Art.6.- Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de 
voorzitter van de raad van bestuur. 
Art.7.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, mevr. Sabine Fransen van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK Afvalbeheer, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2021. 
Art.8.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.9.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 
Geel. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
12. Betreft: GR/2022/066 - Extra punt. Toerisme. Toetreding tot 'Land van Mark en Merkske'.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Beste vrienden, het is hoog tijd dat we het hier eens over Toerisme gaan hebben. 
In 2014 heeft het college beslist om uit ‘Grensland’ te stappen. Dit is de voorloper van ‘'Land 
Van Mark en Merkske' en is een toeristisch verbond met gemeenten Hoogstraten, Merksplas en 
Baarle-Hertog. Nu Beerse op toeristisch gebied toetreding zoekt tot stadsregio Turnhout, zien 
we dat Rijkevorsel op gebied van toerisme zich op een afgesloten eiland begint te begeven. In 
het zuiden hebben we ‘Land Van Playsantien’, in het noorden en het oosten ‘Land van Mark en 
Merkske’, en in het oosten ‘Noordertuin van Antwerpen’. Met oog op de regiovorming lijkt het 
ons het beste om terug toetreding te zoeken tot ‘Land van Mark en Merkske’, maar we staan 
hier uiteraard open voor andere toeristische verbanden. 
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om aansluiting te zoeken bij 
'Land van Mark en Merkske'. 
Bijkomende vragen: 
Hoe verloopt de samenwerking met Toerisme Kempen? 
Hoe verloopt de samenwerking met Provincie Antwerpen? 
Destijds is er ook gesproken van projectmatig samen te werken met buurdorpen. Kunnen de 
leden van het CBS hier voorbeelden van geven waar we zelf het initiatief hebben genomen?' 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met unanimiteit wordt aangenomen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 
De raad gaat akkoord met het voorstel om opdracht te geven aan het college om aansluiting te 
zoeken bij 'Land van Mark en Merkske'. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
13. Betreft: GR/2022/067 - Extra punt. Overeenkomst Vlaamse Ombudsdienst.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Het decreet lokaal bestuur voorziet een mogelijkheid om een overeenkomst af te sluiten met 
de Vlaamse Ombudsdienst voor de behandeling van klachten. Deze klachten zullen geen 
eerstelijns klachten zijn. De gemeente zal altijd in eerste instantie bevoegd zijn voor het 
oplossen van een klacht, pas later kan de ombudsman zich buigen over een klacht. Op dit 
moment wordt een centrale behandeling en opvolging georganiseerd door de gemeente zodat de 
gemelde problemen effectief aangepakt en besproken worden en de melder een antwoord 
krijgt. 
Om een nog professionelere en bovendien objectieve behandeling van klachten te voorzien, is 
er het voorstel om een overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse ombudsdienst. Deze 
overeenkomst en dienstverlening is kosteloos voor de gemeente en zal na een periode van 3 jaar 
- zonder verplichtingen - geëvalueerd worden. De gemeente heeft dan de keuze om verder 
samen te werken of niet. Werken met een onafhankelijke ombudsman van de Vlaamse Overheid 
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heeft als voordeel voor de gemeente dat klachten onafhankelijk van de gemeente worden 
behandeld. Hetzij klachten waarbij de gemeente in het gelijk is, hetzij klachten waarbij de 
gemeente in het 
ongelijk is. Bij de eerste kan het gelijk bevestigd worden door een onafhankelijk persoon, wat 
meer vertrouwen geeft aan degene die klacht heeft ingediend. 
Een onafhankelijke ombudsman zal ook het vertrouwen verhogen in het gemeentelijke apparaat 
bij de inwoners van onze gemeente. Het toont aan dat de gemeente en het bestuur zo 
transparant en open zijn dat ze het toelaten dat een onafhankelijk persoon klachten mag 
beoordelen en dat de gemeente deze beoordeling ook zal volgen. 
Voorstel van besluit: de gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en 
schepenen om een kosteloze overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Ombudsdienst.' 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 16 neen-stemmen, 3 onthoudingen en 
2 ja-stemmen wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen, Diede Van Dun, Aline Maes; onthoudingen: Lut Backx, Bart Van De Mierop, Danny Eelen; 
ja-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 

Besluit met 16 neen-stemmen bij 3 onthoudingen en 2 ja-
stemmen: 

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel om aan het college van burgemeester en 
schepenen opdracht te geven om een kosteloze overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse 
Ombudsdienst. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De gemeenteraad, openbare zitting,   
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de voorzitter om 21.46 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 21.47 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 21 raadsleden. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.47 uur. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 

 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 

Wim De Visscher 
   

 


