
 

Afgelopen gemeenteraad werd naar jaarlijkse traditie de begroting besproken. Daarnaast kregen we 

het jaarverslag van onze gemeente waarover we verschillende vragen stelden. Ook de rapportering 

van het organisatiebeheersysteem en de rondvraag stonden op de agenda van de gemeenteraad.  

In juni is er zoals altijd veel te zeggen over de begroting. Dat was ook dit jaar niet anders. Ondanks een 

voorafgaande vergadering over de cijfers, waren deze nu ook weer onvolledig. Sommige waren zelfs 

foutief. Dat de gemeente nog steeds zwarte cijfers kan voorleggen is een goede zaak, maar we zijn 

toch bezorgd over de evolutie en die is minder goed te noemen. Financiële ratio’s zijn goed, maar we 

hadden toch graag de cijfers gezien over de laatste vijf à zes jaar. Tot op heden hebben we deze niet 

gekregen. 

Verder heeft ook in onze gemeente de torenhoge inflatie een enorme impact op het budget. Wij 

hebben het gemeentebestuur daar begin dit jaar al voor gewaarschuwd, maar toen heeft men ons 

advies niet gevolgd. Daarnaast blijven we, zoals elk jaar, op onze honger zitten over de cijfers van de 

Kolonie. Er gaan vele miljoenen – ook Vlaams belastinggeld – naar de restauratie hiervan. Een 

transparante weergave van de cijfers is dus noodzakelijk en moet dringend gebeuren. Naar aanleiding 

van een ander dossier was de burgemeester bereid om de Commissie Kolonie in september samen te 

roepen.  

 

Naast de begroting kregen we ook nog een jaarverslag over Merksplas. Een mooi boekje met het 

nieuwe logo van onze gemeente én met veel informatie. Dit wordt enkel voor de raadsleden voorzien, 

burgers kunnen dit digitaal raadplegen via de website van de gemeente. Ook zal men een exemplaar 

in de gemeentelijke bibliotheek voorzien. 

We stelden hier natuurlijk verschillende vragen over: 

Een eerste vraag ging over de transparantie van mailverkeer tussen burgers en de gemeente. 

Zoals vaker gezegd kunnen we dit niet inkijken. We stelden dus opnieuw de vraag of wij inzage 

kunnen krijgen in deze mails. Het gemeentebestuur gaat dit bekijken. Ze twijfelden zelfs even aan 

de juistheid van het e-mailadres dat in het jaarverslag stond.  

Daarnaast stelden we een vraag over laadpunten voor elektrische wagens in Merksplas. Tegen 

2030 moet er anderhalf laadequivalent per 100 inwoners worden voorzien. We hebben tot op 

heden acht laadpalen, dus de burgemeester dacht dat we het quota bijna gehaald hadden. Niets 

is minder waar, want er zal zeker nog geïnvesteerd moeten worden. Een  concreet plan kon het 

gemeentebestuur nog niet voorleggen.  

Tot slot hadden we nog twee vragen over personeelsaangelegenheden. Als eerste vroegen we 

naar cijfers over het ziekteverzuim. We hadden graag gezien hoe vergelijkbare gemeenten deze 

cijfers naar beneden krijgen. Het bestuur vindt dat niet direct nodig, omdat men in Merksplas 



 
anders omgaat met langdurig zieken. Een antwoord volledig naast de kwestie… Daarnaast is het 

opvallend dat er geen aandacht is voor opleidingen in coaching, leiderschap en visieontwikkeling, 

wat vandaag de dag toch cruciaal is. Men heeft hier nog geen tijd voor gehad, maar het staat wel 

op de planning voor de komende jaren, aldus het gemeentebestuur. We wachten geduldig af. 

 

Verder kwam de gemeente ook nog met een rapportering over het organisatiebeheersysteem. Op zich 

was de tekst vrij flou, dus ook hier waren weer heel wat vragen over: 

Onze eerste vraag ging over de coronapandemie. Tijdens de pandemie waren er, naast het 

personeel van het Sociaal Huis, vele vrijwilligers die 65-plussers opbelden om te horen hoe het met 

hen ging. Onze vraag was of men hier een evaluatie van had gemaakt. Op deze vraag werd jammer 

genoeg negatief geantwoord. Ons gemeenteraadslid Tine van der Vloet is zo een vrijwilliger en belt 

sommigen nog wekelijks op, omdat ze hier nood aan hebben. De senioren zitten vaak met vele 

vragen. Dat ondervond de schepen niet zo, want zij is al eerder gestopt met bellen. Zeer jammer 

dat hier geen terugkoppeling over is en dat er geen evaluatie plaatsvond om bepaalde zaken mee 

te nemen in de werking rond senioren.  

Daarnaast vroegen we naar de stand van zaken in verband met de Oekraïense vluchtelingen en de 

gezinnen die deze mensen opvangen. Men wil gaan naar een gemeentelijk georganiseerde opvang. 

Alles was zo goed als rond, maar er kwamen de laatste weken nog vier extra Oekraïense gezinnen 

toe. Deze worden dan ook weer in gastgezinnen opgevangen. 

Tot slot polsten we naar de stand van zaken in verband met de groendienst. Dat was vorig jaar nog 

niet in orde. De gemeente ging toen bekijken wat men ermee zou doen. Op vorige vacatures kwam 

geen respons en de vacature nogmaals open zetten was ook geen optie… wordt vervolgd.  

 

Zoals elke maand was er ook in juni een rondvraag. De volgende zaken werden besproken: 

De eerste vraag ging als volgt: wanneer worden de bermen opgeleverd in de Wolfstraat-Hazenpad-

Werfstraat? Schepen Govers deelde mee dat de werken op 10 december 2022 zullen worden 

opgeleverd. Op dat moment zal bekeken worden of de bermen en grachten correct zijn 

(her)aangelegd. Als dit niet het geval is, dan zal er niet worden opgeleverd, bevestigd schepen Govers. 

De volgende vraag had betrekking tot het pad tussen de Hoevestraat en de voetbalvelden. Dit werd 

opnieuw aangelegd, maar waarom niet door de aannemer van de werken? En waarvoor dient de 

wachtbuis halverwege het pad? De gemeente zei dat de werken zijn uitgevoerd door een 

onderaannemer die gespecialiseerd is in klinkerwerken. Men voorziet zowel op het pad als aan de 

voetbalvelden openbare verlichtingspalen.  

Verder vroegen we wat de reden is van de nutsvoorzieningen in de boskant aan de Steenovendreef. 

Men antwoordde dat men van de gelegenheid gebruik maakt om dit soort werken meteen uit te 

voeren.  

Tot slot stelden we de vraag hoe de communicatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen 

verloopt tussen het Sociaal Huis en de opvanggezinnen. Het antwoord was vaag en onduidelijk. Men 



 
gaf toe dat de communicatie wat intenser had gemogen, zeker in het begin. Men kon op dat moment 

niet op alle vragen van de bewoners een antwoord geven. Ondertussen zijn er ook enkele gezinnen 

opgevangen in huizen van de gemeente waardoor ze dus niet langer bij gastgezinnen wonen. Nu 

hebben nieuwe Oekraïners zich aangediend. We blijven dit uiteraard verder opvolgen. 

 

 

 

 

 

 

 


