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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  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

2. OCMW. Rekening 2016. Opmerkingen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of er opmerkingen zijn bij 

de OCMW-rekening 2016 waaruit blijkt dat het boekjaar 2016 

wordt afgesloten met een globaal resultaat op kasbasis ten 

bedrage van 473.425,89 euro. De gemeentelijke bijdrage bedroeg 

987.000,00 euro.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

In lijn met onze onthouding op de OCMW-raad onthoudt onze 

fractie zich op de gemeenteraad ook. 

 

 
Ontwikkelingssamenwerking  
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3. Reglement voor subsidies ontwikkelingshulp. 

Wijziging.  
 

De gemeenteraad wordt gevraagd het reglement subsidies 

ontwikkelingshulp aan te passen zodat ook een tegemoetkoming 

voor kortverblijf mogelijk wordt.  

De indiener gaat voor een korte periode (minder dan 1 jaar) naar 

een ontwikkelingsland/gebied in het kader van  

- een inleefreis of sportief event ten voordele van een NGO of 

vierde pijlerinitiatief  

- stages of vrijwilligerswerk  

Na einddatum van het project is opvolging of contact met het 

project geen must.  

Het maximumbedrag aan subsidies per project is 250 euro en dient 

als ruggensteun voor de projectindiener.  

 

Onze bedenkingen  

Hugo Cornelis 

Totaalbedrag vermeld in het agendapunt is fout er staat €22250 

maar dit moet 22500 zijn. 

Wat met de aanvragen die mogelijks dit jaar nog gebeuren?  Het 

budget is al verdeeld.  

Wanneer worden deze budgetten dan volgend jaar ter goedkeuring 

aangeboden aan de gemeenteraad? 

 

Tussenkomst  

Er zijn 2 dossiers die nog ingediend gaan worden voor het kortverblijf.  

Dit budget komt dan van het stuk noodhulp. 

Deze dossiers worden later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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4. Toekenning subsidies ontwikkelingshulp 2017.  
 

Op voorstel van de wereldraad wordt aan de gemeenteraad 

gevraagd om voor 2017 aan de volgende projecten 

ontwikkelingssteun toe te kennen:  

 Soepkeukenproject in Zuid-Afrika -Pieter Peeraer 3.750,- euro  

 Centro Communitario in Brazilië – Leo Verheyen 3.750,- euro  

 Andinet in Ethiopië– Gust Lauwerysen 3.750,- euro  

 Sociaal educatief project Bambougar in Senegal– Chris Leys 

3.750,- euro  

 Oxfam Wereldwinkel – Merksplas 3.750,- euro  

 De Stem van de Slachtoffers in de Rechtbank- Guatemala - Raf 

Huet 3.750,- euro  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 
 
 
Sociale zaken  

5. Toevoeging sociale ontmoetingsplaats aan inrichting 

site "parochiehuis" (toegevoegd punt door fractie N-

VA)  
 

De fractie N-VA voegt dit agendapunt toe en vraagt aan de 

gemeenteraad het volgende:  

1. Het gemeentebestuur bekijkt samen met het OCMW-bestuur en 

de werknemers die werken rond senioren en kwetsbare 

doelgroepen welke nood er is in Merksplas om een sociale 

ontmoetingsplaats te voorzien in onze gemeente.  

2. Bekijkt of de nood er is om de dagopvang voor senioren in de 

toekomst uit te breiden en dit eventueel onder te brengen 

centraal in de gemeente 

 

 

 

Onze bedenkingen  
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Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Burgemeester is niet voor een gezamenlijke ontmoetingsplaats. “Er 

is nu mogelijkheid tot ontmoeting in Lindegalm, in het rusthuis en 

in ‘Ter Driezen’ voor onze senioren”.   

Er zijn natuurlijk ook senioren die hier buiten vallen, maar ook dat 

was geen argument om de burgemeester te overtuigen. Ook is het 

voor ons belangrijk om de zorginstellingen in onze gemeente hier 

een plaats te geven. Inclusie begint in de eigen gemeente waar de 

gemeente dus het voorbeeld kan geven. Maar ook dat was niet van 

tel voor de burgemeester.  Noah gaf niet aan dat men wilde 

uitbreiden.  

 

Wat van groot belang is voor ons is het vormen van een 

toekomstvisie. We zien dat het aantal 65-plussers gaat 

verdubbelen tegen 2030. Ook de tendens om langer thuis te 

blijven wonen zal hier een grote rol spelen. Dagopvang zal meer en 

meer gevraagd worden in de toekomst. Vandaar dat we de vraag 

vandaag hebben gesteld om zo te kunnen inspelen op de vragen 

van morgen. 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

6. Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen. 

Oprichting van een nieuwe deelwerking 

‘intergemeentelijke archiefwerking’ en wijziging van 

de statuten.  

De projectvereniging Erfgoed Noorderkempen heeft tot doel te 

zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het 

onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de 

deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het 

opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond 

cultuur en erfgoed.  

Een aantal deelnemende gemeentebesturen beslisten principieel 

om een gezamenlijke archiefwerking uit te bouwen en hiervoor een 

intergemeentelijk archivaris aan te werven.  
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de statuten van deze 

projectvereniging Erfgoed Noorderkempen te wijzigen om ook 

archiefbeheer mogelijk te maken.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

7. Interlokale Vereniging (ILV) 'Noorderkempen Werkt'. 

Aanpassing statuten.  
 

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een 

vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te 

oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet 

uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Het PWA-systeem 

blijft in zijn huidige vorm bestaan tot eind 2017.  

Het ‘wijk-werken’ treedt vanaf 1 januari 2018 in de plaats van het 

huidige PWA-systeem.  

De gemeente Merksplas is destijds toegetreden tot de interlokale 

vereniging (ILV) Noorderkempen Werkt, een 

samenwerkingsverband voor samenwerking en overleg in de 

sociale economie tussen de lokale besturen van Arendonk, Baarle-

Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel, waarvoor 

de statuten nu dienen aangepast om ook het 'wijk-werken' te 

incorporeren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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Patrimonium  

8. Kerkenbeleidsplan. Goedkeuring.  
 

Dit kerkenbeleidsplan omvat het enige kerkgebouw voor de rooms-

katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente 

Merksplas - Sint Willibrordus - en wordt ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voorgelegd. De Bisschop heeft dit kerkenbeleidsplan 

reeds goedgekeurd.  

De parochiekerk Sint Willibrordus in Merksplas wordt hoofdzakelijk 

en intensief gebruikt voor de katholieke eredienst en zal deze 

bestemming behouden.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
Rondvraag  
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9. Rondvraag.  

1. Hooischuur / aardappelkelders / quarantaine-

stal  

Hugo Cornelis 

De dossiers voor de aardappelkelders en de hooischuur moesten 

dan uiteindelijk binnen zijn voor 15 oktober.  Wat is de stand 

van zaken hierrond?  

 

Antwoord 

Er is 1 dossier binnengekomen. 

 

2. Openbaar toilet op Merksplas Kolonie 

Hugo Cornelis 

Zijn er plannen om in de nabije toekomst een openbaar toilet te 

voorzien op de site van de Kolonie? 

 

Antwoord 

Er zijn geen plannen in de nabije toekomst om een openbaar 

toilet in te richten. 

 

3. Vuurwerk oudjaar 

 

Voorbije jaren waren er in andere zones algemene regels.  Zijn 

er plannen om in onze politiezone regels op te leggen wat 

betreft vuurwerk met oudjaar? 

 

Antwoord 

Men is dat niet van plan in de toekomst.  

 

4. Toelage security bij inrichting fuif in fuifzaal 

Tine van der Vloet 

Wat zijn de voorwaarden om van de gemeente een toelage te 

krijgen voor de security die op zich al verplicht is in de fuifzaal? 

 

Antwoord 

Deze keer heeft het gemeentebestuur gezorgd voor een 

professionele securityploeg omdat de politie hen op voorhand 

had verwittigd. Er zou mogelijks gevochten worden op de fuif en 

daarom heeft het bestuur deze beslissing genomen.  

 


