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1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige 

gemeenteraad en loting van een voorstemmer.  

De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. 

Een voorstemmer wordt gekozen. Deze moet bij de stemming de 

eerste stem uitbrengen, waarna de volledige lijst van 

gemeenteraadsleden één voor één ter stemming wordt gevraagd. 

Eventuele opmerkingen over de notulen van de vorige 

gemeenteraad worden besproken en aan de gemeentesecretaris 

doorgegeven.  

 

Onze bedenkingen  

Bij het nakijken van de notulen viel ons oog op agendapunt 11 

waar het gaat over de budgetten van AGB Hofeinde. 

 

 
Wat wij ons niet kunnen herinneren is de verwijzing naar het 

Agentschap Binnenlands Bestuur.  We hebben dan ook gepolst bij 

Groen en CD&V en die bevestigden dit.   

Bij deze willen we erop wijzen dat het niet kan dat er zaken 

worden toegevoegd aan de notulen die niet gezegd zijn tijdens de 

gemeenteraad.  We hebben dit in het verleden ook al meermaals 

aangehaald maar dit blijft gebeuren. 

Graag willen we weten van het college waarom dit bij in de notulen 

moest komen. 

 

Tussenkomst  
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Volgens de burgemeester moet deze zin er ingeslopen zijn vanuit de 

notulen van het AGB waar deze materie werd behandeld.  Ze zullen de 

zin dus ook schrappen. 

 

Stemming 

goedkeuren 

2. Ontslag gemeenteraadslid. Kennisname.  

3. Ontslag gemeenteraadslid. Kennisname.  
 

Jans Gysels (N-VA) en Simon Viskens (Groen) hebben beslist hun 

mandaat als gemeenteraadslid neer te leggen wegens hun verhuis 

uit Merksplas. We vragen de gemeenteraad hiervan kennis te 

nemen. Langs deze weg willen we als gemeentebestuur Jans en 

Simon ook bedanken voor hun inzet voor de gemeente Merksplas.  

 

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

4. Installatie en eedaflegging nieuwe 

gemeenteraadsleden. Vaststelling van de rangorde.  

 

Zie agendapunt 2 en 3. Hugo Cornelis (N-VA) zal de plaats 

innemen van ontslagnemend gemeenteraadslid Jans Gysels (N-

VA). Walter Van Pelt (Groen) zal de plaats innemen van 

ontslagnemend gemeenteraadslid Simon Viskens (Groen). Ook de 

rangorde van de gemeenteraadleden, gebaseerd op de anciënniteit 

als gemeenteraadslid en de resultaten van de verkiezingen, wordt 

hierbij opnieuw vastgesteld.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  
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Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

5. Vestiging van opcentiemen op de onroerende 

voorheffing – vanaf aanslagjaar 2018 tot en met 

2019. Wijziging.  

 

De persoonsgebonden activiteiten worden niet meer door de 

provincies, maar door de Vlaamse overheid en/of de gemeenten 

uitgeoefend. Om deze kosten te dragen, verhoogt de Vlaamse 

overheid haar onroerende voorheffing. Daar de gemeentelijke 

opcentiemen berekend worden op deze onroerende voorheffing, 

verlaagt de gemeente Merksplas evenredig procentueel de 

gemeentelijke opcentiemen om voor de bewoners terug op 

hetzelfde bedrag als voordien uit te komen. De gemeentelijke 

opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen dan 692 voor 

het aanslagjaar 2018 tot en met 2019. De gemeenteraad wordt 

gevraagd deze wijziging goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

6. Indirecte belasting op het afleveren van 

administratieve stukken. Wijziging.  

 

De portkosten voor de spoedprocedure bij het afleveren van 

identiteitskaarten werd verlaagd. Het gemeentebestuur wil deze 

prijsverlaging ook doorvoeren naar de prijzen voor de burger. 

Concreet betekent dit het volgende:  

• dringende aanvraag kids-ID daalt van 111 naar 79 euro,  
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• zeer dringende aanvraag kids-ID daalt van 175 naar 120 

euro,  

• dringende aanvraag identiteitsdocument daalt van 118 naar 

79 euro,  

• zeer dringende aanvraag identiteitsdocument daalt van 180 

naar 120 euro.  

• De gemeenteraad wordt gevraagd deze prijsdalingen goed te 

keuren.  

 

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

7. Kennisname van de jaarrekening 2016 van de OCMW-

vereniging Welzijnszorg Kempen.  

 

Welzijnszorg Kempen is een vereniging van 27 OCMW’s en biedt 

dienstverlening aan de inwoners van het arrondissement Turnhout 

en haar vele partners. De jaarrekening alsook het besluit van de 

Raad Van Beheer van Welzijnszorg Kempen wordt toegestuurd 

naar elk participerend OCMW en naar de toezichthoudende 

overheid. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te 

nemen.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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8. IBP “OFP PROVANT” (Organisme voor de Financiering 

van Pensioenen). MIPS-mobiliteitsovereenkomst. 

Goedkeuring.  

 

OFP Provant is het multiwerkgevers-pensioenfonds van de 

Provincie Antwerpen, die er voor zorgt dat via de tweede 

pensioenpijler het verschil tussen de pensioenen van contractuele 

en statutaire ambtenaren verkleint. Dit wordt geregeld door de 

MIPS-mobiliteits-overeenkomst. Deze overeenkomst regelt de 

mobiliteit van personeel van de gemeente en het OCMW onderling 

inzake meeneembaarheid van de tweede pensioenpijler in functie 

van de toekomstige integratie. De gemeenteraad wordt gevraagd 

deze aangepaste MIPS-mobiliteitsovereenkomst goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

9. Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kleinhandelszone 

Veja.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan van de Kleinhandelszone VEJA definitief vast te 

stellen. Het volledige dossier ligt ter inzage bij de gemeentelijke 

dienst ruimtelijke ordening.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 
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 Goedkeuring 

10. Overeenkomst voor het ter beschikking stellen van 

een woning gelegen Gildestraat 1, 2330 Merksplas. 

Goedkeuring.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst over de 

terbeschikkingstelling aan het OCMW van de woning gelegen te 

Gildestraat 1 tussen gemeente en OCMW voor onbepaalde duur 

goed te keuren. Deze woning zal dienstdoen als doorgangswoning 

voor het OCMW.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

11. Overeenkomst voor het ter beschikking stellen van 

een woning gelegen Gildestraat 7, 2330 Merksplas. 

Goedkeuring.  

 

De gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst over de 

terbeschikkingstelling aan het OCMW van de woning gelegen te 

Gildestraat 7 tussen gemeente en OCMW voor onbepaalde duur 

goed te keuren. Deze woning zal gebruikt worden door het Lokaal 

Opvanginitiatief (het LOI biedt materiële hulpverlening aan 

personen die een asielaanvraag hebben ingediend). 

 

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 
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 Goedkeuring 

 

12. Overeenkomst van bruikleen van biechtstoel en 

preekstoel afkomstig van kapel Merksplas-Kolonie. 

Goedkeuring.  

De vroegere biechtstoel en preekstoel van de Landloperskapel 

staan momenteel in het Paterspand te Turnhout. De gemeente 

Merksplas wenst - als eigenaar van de biechtstoel en de preekstoel 

- een overeenkomst tot bruikleen te sluiten met de eigenaar van 

het Paterspand Imoya nv. De gemeenteraad wordt gevraagd deze 

overeenkomst goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

13. Ontwerp wijziging ‘akte vestiging van 

erfdienstbaarheden op onroerend goed, kadastraal 

gekend sectie I nr 393a4 – 393b4 groot 738m2’ 

(grond naast de voormalige rijkswachtkazerne). 

Goedkeuring.  

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2013 is deze akte van 

erfdienstbaarheid reeds goedgekeurd. In deze akte staat dat de 

bouwheer van het aangelegen appartementsgebouw de kosten 

voor de aankoop op zich neemt om op deze wijze via een 

erfdienstbaarheid een toegang tot een ondergrondse 

parkeergarage te krijgen (zodat deze niet via de Kerkstraat moet 

gebeuren). Door gewijzigde partijen, voorwaarden en een 

aangepast inplantingsplan is ook een aangepaste akte van 

erfdienstbaarheid opgemaakt. De gemeente wordt gevraagd deze 

goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

Tussenkomst  
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Geen opmerkingen 

Stemming 

 Goedkeuring 

14. Rondvraag.  

1. Opvolging overleg Veldkeuken 
Na onze vraag over de gang van zaken in de Veldkeuken werd er in de gemeenteraad van 
juni gesteld dat er een overlegmoment ging zijn met de Veldkeuken.   

• Heeft dit plaatsgevonden?  

• Wat is het resultaat? 

 

Antwoord  

Na overleg heeft de uitbater de prijzen laten dalen en de menukaart is aangepast. 

2. Organisatie Krinkel 
De krinkel was voor de deelnemers een groot succes.   

We horen verschillende klokken luiden over de manier waarop de communicatie vooraf 
is gebeurd. Kan het schepencollege even verduidelijken wie de communicatie deed en 
hoe ver deze is verspreid in de buurt? Ook kwam ons via verschillende kanalen ter ore 
dat binnen 4 jaar de organisatie niet meer zou mogen/kunnen. 

 

Antwoord  

De communicatie die gedaan wordt naar de buurtbewoners wordt altijd gedaan door 
de organisatie zelf. Hier heeft de Krinkel de mensen uitgenodigd voor een info 
vergadering waar alles goed werd uitgelegd.  

 

Het is één grote kwakkel dat de Krinkel daar niet meer zou mogen doorgaan, zegt 
onze burgemeester. Er kan wel bekeken worden waar bv de tenten in de toekomst 
moeten gaan staan.  

 

 

We zijn tevreden dat dit mooie initiatief hier weer over vier jaar kan plaatsvinden.  

 

3. Hooischuur / aardappelkelders 
De dossiers voor de aardappelkelders en de hooischuur moesten binnen zijn voor 1 
september.  Wat is de stand van zaken hierrond?  

 

Antwoord  

Dit is achteruitgeschoven naar 15 oktober. Het was niet mogelijk om voor 1 
september dit rond te krijgen, rondgang, dossier binnen brengen enzovoort. 
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We vroegen dan ook hoe het zit met de quarentaine stal. Er blijken geen 
nutsvoorzieningen tot daar voorzien. Volgens onze burgemeester kan het project 
voor de quarantaine stal, door een eenvoudige e-mail, meedoen voor de andere 
twee locaties. 

4. Werken Steenweg op Beerse 
De herstart van de werken aan de Steenweg op Beerse is ondertussen 

gebeurd.   

• In welke mate is de gemeente in deze fase betrokken partij?   

• Hoe ziet het gemeentebestuur zijn rol in de communicatie rond 

de werken? 

 

Antwoord  

Het gemeentebestuur heeft geen zicht op de communicatie die nu vertrokken was 
naar de bewoners. Men zou dit meenemen naar het volgende overleg. AWV heeft 
iedereen uitgenodigd voor de tweede informatieavond, de burgemeester was niet 
op de hoogte dat de gemeenteraadsleden niet waren uitgenodigd. 

 

 

We zagen ondertussen al dat het Agentschap Wegen en Verkeer dit ook had opgemerkt 
en al actie heeft ondernomen om een update te geven van de communicatie. 


