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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  

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

2. Gemeente. Rekening 2016. Goedkeuring.  

De rekening van elk dienstjaar moet goedgekeurd worden door de 

gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gevraagd deze rekening 

van 2016 goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Koen Verheyen 

 

 

De zelf uitleen werd in de loop van het jaar nog verhoogd van 15.000€ naar 

30.000€ en uiteindelijk toch niet ingericht?  Wat is de reden hiervoor? 

 

Bij de investeringen zien we dat het opmaken van het 

bermbeheerplan ook verschoven is.  Wie zijn de betrokken 

partijen binnen en buiten de gemeente en wat is het doel van het 

bermbeheerplan? 
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 We zien dat er dit jaar een eigen bijdrage van de gemeente is van 

181.000€. 

 

Dit maakt dat het op het gemeentebudget een meeruitgave is op 

korte termijn van 609.000€ voor de exploitatie van de school. 

 

Tussenkomst  

De zelfuitleen van de bibliotheek zit in de voorbereidende fase en 

wordt in 2017 of 2018 afgerond.  

 

“Bermbeheerplan”: de milieudienst is daar mee bezig. Er zijn al 

acties lopende maar dit moet nog worden geformaliseerd.  Tot nu 

toe is er niet voldoende tijd voor gemaakt kunnen worden. 

 

Stemming 

 Onthouding 

 
3. Gemeente. Jaarverslag 2016. Goedkeuring.  

In het gemeentelijk jaarverslag geeft elke dienst een leesbare en 

beknopte omschrijving van het gerealiseerde werk van de eigen 

dienst en eventueel adviesraad of -raden. Op basis van deze 

informatie krijg je meer zicht op de werking van de verschillende 

gemeentelijke diensten. De gemeenteraad wordt gevraagd dit 

verslag voor het jaar 2016 goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Koen Verheyen 

Allereerst een opmerking over de teksten zelf.  We vinden echt 

vaak 2015 als jaartal.  Dat doet ons concluderen dat er vaak wordt 

geknipt en geplakt van vorig jaar wat de inhoudelijke kwaliteit van 

de teksten zeker niet ten goede komt. 

 

In het stuk bevolking zien we dat er eind 2016 bijna 10% van de 

ingeschreven bevolking van buitenlandse origine is.  Een vraag die 

we ons daarbij stellen is of de gemeentelijke diensten klaar zijn 

voor een toekomst met boven de 10% buitenlanders?  Worden er 

specifieke acties ondernomen naar ondersteuning van de diensten? 

 



 
Verslag Gemeenteraad 

Koen Verheyen 
 

     

 

3 

Antwoord: 

Bij de buitenlanders zitten veel Nederlanders. 

Ook via het OCMW wordt er veel gedaan. De gemeentelijke 

diensten steken bijvoorbeeld wel veel werk in de 

seizoensarbeidskaarten, die zijn nog niet elektronisch. 

 

 

Een jaarverslag is voor N-VA Merksplas een inhoudelijke terugblik 

over de werking van het afgelopen jaar.  Een jaarverslag geeft 

met andere woorden weer wat er gedaan werd, waarom het 

gedaan werd en een evaluatie of wat er gedaan werd overeenstemt 

met de initiële reden waarom er een bepaalde actie werd ingericht.  

 

Het jaarverslag geeft over het algemeen een duidelijke 

beschrijving van wat er in de gemeente gebeurt. Als het gaat over 

waarom een actie gebeurt laat het verslag regelmatig steken vallen 

zoals bijvoorbeeld de zwerfkast van de bibliotheek (uit deze tekst 

blijkt niet waarom er een zwerfkast in het leven is geroepen, bij 

bijvoorbeeld de groepstentoonstelling WAK 2016 is dit dan weer 

wel aanwezig).  

Maar vooral zien we in het jaarverslag niet terug op welke manier 

de evaluatie van deze acties gebeurt, noch het resultaat van deze 

evaluatie.  

 

Antwoord:  

Het bestuur gaf geen antwoord op onze opmerking 

over de noodzaak om “waarom” bepaalde acties 

werden ingericht en “hoe” de acties werden 

geëvalueerd. Enkel wat blikken die een donder in 

Keulen doen vermoeden. 

 

 

Waarom kunnen wij en dus ook alle Spetsers deze elementen niet 

of onvoldoende terugvinden in het jaarverslag?  Waar kunnen we 

dit dan wel overzichtelijk terugvinden?  Vinden we dit ook terug op 

de website?  

 

Antwoord:  

Via het verslag van de gemeenteraad normaal wel, 

maar men gaat het navragen bij de 

communicatieambtenaar.    
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Stemming 

 Onthouding omwille van het algemeen ontbreken van evaluatieve 

elementen en het onregelmatig vermelden waarom bepaalde acties 

worden ingericht. 

 

 

4. Rapportering van de financieel beheerder m.b.t. de 

rekening 2016. Kennisname.  

De financieel beheerder (de vroegere ontvanger) geeft een overzicht 
van de thesaurietoestand (oftewel de gelden op de rekening en in de 

kas). Hij bekijkt ook of er voldoende middelen zijn voor 2016 en de 
evolutie van de budgetten. Vooraleer er gemeentelijk geld mag 

worden gebruikt, moet er in vele gevallen ook een visum door de 
financieel beheerder worden gegeven. De ontvanger rapporteert ook 

over deze al dan niet toegekende visa. De gemeenteraad wordt in 
kennis gebracht van deze rapportering.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

5. Meerjarig beleidsplan 2014-2019. Wijziging 2 2017. 

Goedkeuring.  

Dit is de tweede wijziging na vaststelling van de rekening. Het 
meerjarenplan moet dan worden aangepast, om na te kijken of het 

nieuw budgettair resultaat past in het meerjarenplan, en eventueel 
de nodige aanpassingen te doen. De gemeenteraad wordt gevraagd 

deze wijziging 2 2017 van het meerjarig beleidsplan 2014-2019 goed 
te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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6. Gemeentebudget 2017. Budgetwijziging 1. 

Goedkeuring.  

Elk jaar maken de gemeentelijke diensten een begroting op voor het 

volgende jaar. Tijdens het lopende jaar kan het dat door de 
veranderende realiteit bijsturingen moeten gebeuren. 

 
Dit gebeurt door budgetwijzigingen. De gemeenteraad wordt 

gevraagd deze budgetwijziging 1 in het gemeentebudget 2017 goed 
te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

7. Leidraad open oproep kandidaturen uitbating 

aardappelkelders of graanschuur Merksplas Kolonie. 

Goedkeuring.  

Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt nog een passende 
invulling voor de aardappelkelders en graanschuur op Merksplas-

Kolonie. Daar de gemeente dit zelf niet wenst uit te baten, geeft zij 
via een open oproep kans aan potentiële privé-partners om een 

interessant en op de omgeving aansluitend voorstel te doen voor de 

invulling van de aardappelkelders en/of de graanschuur aan de Grote 
Hoeve op Merksplas-Kolonie.  

 

Onze bedenkingen  

 Koen Verheyen 

Van waar komt het principe dat er maar voor 1 van de 2 mag 
ingediend worden? 

Mag 1 bedrijf 2 aparte dossiers indienen? 

Mag de uitbater van de hoeve zich kandidaat stellen? 
 

Wat als er 2 interessante dossiers binnenkomen die in alle 
opzichten een 10/10 halen. 1 dossier voor d aardappelkelders en 1 

dossier voor de hooischuur.  Kan het dan zijn dat beide gebouwen 
in gebruik worden genomen door die 2 uitbatingen? 

 
Krijgt het gevangenismuseum garantie van plaatsing? 

 



 
Verslag Gemeenteraad 

Koen Verheyen 
 

     

 

6 

 Antwoord: 

Het gevangenismuseum krijgt garantie van 1 van de 2 gebouwen, 

ofwel de graanschuur ofwel de aardappelkelders ter beschikking. 

Het bestuur gaat nu op zoek naar een project voor 1 van beide 

gebouwen. In het andere gebouw komt dan het 

gevangenismuseum. 

 

Waar we in het verleden bij de verschillende gunningscriteria % 
zagen staan is dat hier niet het geval?  Als dat een bewuste keuze 

was?  Op basis van welke stellingen is die keuze dan gemaakt? 
 

Antwoord: 

Het budget is niet doorslaggevend, maar wel belangrijk. Ook de 

inhoud is van groot belang.  

 
Het principe "overlegorgaan" uit het dossier van de medebeheerder 

wordt dus uitgebreid naar alle actoren op het volledige domein?  
Of enkel de actoren die iets doen binnen het kader van 

eigendommen van de gemeente? 

 
Antwoord: 

In het overlegorgaan waarvan sprake zitten alle gebruikers van 

gebouwen op de site van de kolonie die in eigendom zijn van de 

gemeente. 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

8. Schoolreglement gemeentelijke basisschool Qworzó. 

Wijziging.  

Het schoolreglement is gebaseerd op een model van het OVSG 
(Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten). Daar dit model 

onlangs geactualiseerd is, is het schoolreglement ook aangepast. De 
gemeenteraad wordt gevraagd dit aangepaste schoolreglement van 

de Qworzó goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 
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Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

9. Ruilverkaveling Zondereigen. Afvoer grond kruispunt 

Hoekeinde - Strikkeweg. Principiële goedkeuring.  

De gemeenteraad wordt gevraagd om principiële goedkeuring voor 

tussenkomst in een deel van de kosten van de afvoer van grond ter 
hoogte van kruispunt Hoekeinde - Strikkeweg in het kader van de 

Ruilverkaveling Zondereigen.  
 

Onze bedenkingen  

 Koen Verheyen 

Het gaat hier over de afvoer van grond ten bedrage van 24.000€.  

Graag hebben wij zicht op het detail van de grondwerken op zich 
die 17.500€ bedragen.  

 

Tussenkomst  

Bij het afgraven van de fundering van de weg zelf is er 

geconstateerd dat er zinkvervuiling aanwezig was.  Deze moest 

dan ook worden afgevoerd, wat een stuk duurder is.  

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

10. Autonoom Gemeentebedrijf 't Hofeind. Jaarrekening 

2016. Goedkeuring.  

De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2016 van 

Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum ‘t Hofeind goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

We zien nu een negatieve autofinancieringsmarge.  Waar vroeger 
het tekort werd bijgepast door het bestuur wordt er nu gewerkt via 

de prijssubsidie.  Nu komt eigenlijk het werkelijke structurele 
tekort duidelijk naar boven.  Hoe gaat het bestuur van het AGB 

hier mee omgaan in de toekomst? 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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11. Autonoom GemeenteBedrijf 't Hofeind. 

Meerjarenplan 2014-2019 aanpassing 2 2017. 

Goedkeuring.  

Deze aanpassing van het meerjarenplan is vooral in functie van het 

budget 2017 (zie agendapunt 12).  

 

Onze bedenkingen  

De aanpassing van de prijssubsidie, is dat het gevolg van een 

verkeerde inschatting in 2016 of hoe moeten we dat zien? 

Waarom werd de stijging in de prijssubsidie niet doorgetrokken 
naar de resterende jaren? 

Hoe gaat ervoor gezorgd kunnen worden dat het resultaat op 
kasbasis positief zal blijven na 2018 & 2019 waar geen 

investeringen zijn voorzien op dit ogenblik?  Wordt dan ook weer 
die prijssubsidie verhoogd? 

 

Tussenkomst  

Elk kwartaal gaat de prijssubsidie worden aangepast aan de 

realiteit van de verhuur.  Dit gaat deze verschillen voorkomen in 
de toekomst. 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

12. Autonoom GemeenteBedrijf 't Hofeind. 

Budgetwijziging 2 2017. Goedkeuring.  

Elk jaar maakt AGB ’t Hofeind een begroting op voor het volgende 
jaar. Tijdens het lopende jaar kan het zijn dat door de veranderende 

realiteit bijsturingen moeten gebeuren. Dit gebeurt door 
budgetwijzigingen. De gemeenteraad wordt gevraagd deze 

budgetwijziging 2 goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

  



 
Verslag Gemeenteraad 

Koen Verheyen 
 

     

 

9 

13. Raamovereenkomst voor het onderhoud van de 

verwarmingsketels van de gemeentegebouwen, de 

gebouwen van het OCMW en van het autonoom 

gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 

2.073.545/17/27  

De gemeente Merksplas wenst het onderhoud van de 
verwarmingsinstallaties in de gebouwen van de gemeente, OCMW en 

’t Hofeind uit te besteden. De gemeenteraad wordt gevraagd de open 
offerteaanvraag hiervoor goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

14. Rondvraag  

 

1. Site parochiehuis: afsluiting oproep kandidaten 

Tine van der Vloet 

We zagen in het verslag van het CBS dat de kandidatuur voor de 

assistentiewoningen op de site van het parochiehuis afgesloten is 

zonder resultaat.   

Wat zijn de volgende stappen die het bestuur gaat nemen? 

 

Antwoord: 

In 2017 gaat de gemeente op zoek naar een architect. Een echte 

planning van de realisatie is er nog niet. Het oorspronkelijke 
concept van de assistentiewoningen in combinatie met een ruimte 

voor EBEM blijft bestaan. De gemeente gaat de bouw en exploitatie 

in eigen beheer doen. 
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2. Opvolgingsvraag vorige gemeenteraad: stand van 

zaken brandveiligheidsplan 

Jans Gysels 

Naar aanleiding van een vraag op de vorige gemeenteraad werd er 

gesteld dat er ging worden nagevraagd wat de stand van zaken van 

het brandveiligheidsplan/reglement jeugdlokalen is. 

We zouden hier graag een update van zien: 

 

Antwoord: 

Het gemeentebestuur deed zo hard zijn best om enkel zaken op te 

sommen die gedaan zijn rond brandveiligheid dat het wel leek alsof 

ze eigenlijk weigerden te antwoorden op de vraag.  

Tijdens de gemeenteraad van 20/01/2014 werd er door de 

burgemeester gesteld dat het brandveiligheidsreglement ging 
worden opgenomen door de zone Taxandria maar tot nu toe is er 

dus nog geen sprake van. 

 

 

3. Kolonie: aanduiding bureau medebeheer 

Koen Verheyen 

We hadden de uitschrijving van de kandidatuur voor de 

medebeheerder gezien in het CBS, daarna hebben we hiervan niets 
meer gezien.  Kan het college een update geven over de stand van 

zaken? 

 

Er zijn 5 kandidaten. Het is de bedoeling om in september te beslissen 

voor de medebeheerder en de uitbaters van de andere gebouwen.  

De beslissing gebeurt door het schepencollege.  
 

4. Kolonie: verkeersafhandeling 

Koen Verheyen 

Hoe staat het met het verkeerscirculatieplan voor de kolonie dat 

opgemaakt gaat worden?   

De toestand van de toegangswegen vraagt volgens ons ook extra 

aandacht.  Wat zijn de plannen hieromtrent? 

 

Antwoord 

Het circulatieplan is in opmaak en ligt nu voor bij de verschillende 

betrokken partijen die dit moeten goedkeuren. Het finale plan 

komt nog naar de gemeenteraad om het goed te keuren.  

 

De wegen blijven een punt van discussie tussen de verschillende 
eigenaars.  De gemeente is geen vragende partij om de wegen 

over te nemen in de huidige staat omwille van de grote kostprijs 

van de her aanleg. 
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5. Kolonie: overlegorgaan uitbater 

Koen Verheyen 

Is er na de opening al een overleg geweest met de uitbater of staat 

deze gepland op korte termijn? 

 

We zouden daar graag 2 elementen aangekaart zien: 

 

In de marge van de opening hebben we opgevangen dat het huidige 
team van gidsen zich aan de kant geschoven voelt door Kempens 

Landschap en zich onheus behandeld voelt. 
Gaat het bestuur zich achter deze gidsen scharen en zo hun expertise 

en tomeloze inzet en jaren ervaring niet verloren laten gaan? 

 

Het andere punt gaat over de prijzen in de Veldkeuken.  Rekening 

houdend met artikel 19 van de overeenkomst gaat de uitbater hier 

volgens ons in de fout. 

Artikel 19: verkoopprijzen 

De verkoopprijzen mogen niet fel afwijken van de algemeen te Merksplas 

geldende prijzen. 

 

Wat is de definitie van “FEL”? 

 

Cola van 2.5€, een Leffe van 3.65€ 

 

 
 

Dat is 30% tot 40% meer dan gangbaar is in Merksplas. 

 

Graag de visie van het college op deze feiten en wat de reactie gaat 

zijn tegenover de uitbater. 

 

Antwoord: 

De gidsen zijn zeker waardevol en het bestuur blijft ze steunen. 

De opmerking van de prijzen gaat meegenomen worden in het 

overleg dat er binnenkort gaat zijn.  
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6. Kolonie: quarantaine stal 

Koen Verheyen 

Wat is de stand van zaken rond de invulling van de quarantaine stal? 

 

Antwoord: 

Die krijgt begin september een invulling samen met de andere 

gebouwen. 

 


