
Verslag gemeenteraad  

14/05/2018  

  

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  
  

Tussenkomst   

  
Stemming  
Goedkeuring   

  

  

2. Kerkfabriek Sint Willibrordus. Rekening 2017. Advies.   

De op de Kerkraad van 19 april 2018 goedgekeurde ontvangsten 

waren 34.475,04 euro, de uitgaven 29.999,67 euro wat dus een 
positief saldo van 4.475,37 euro oplevert. De gemeenteraad wordt 

om advies gevraagd over deze rekening 2017 van de Kerkfabriek Sint 
Willibrordus.   

  

Onze bedenkingen  
  

Tussenkomst   

  
Stemming  
Goedkeuring   

  

  

3. Merksplas-Kolonie. Restauratiedossier kapel en grote 
boerderij fase 8 (voormalige fase 9):restauratie gevel 
kapel. Goedkeuring.   

Na de restauratie van onder andere het dak en de lichtstraat van 
de Landloperskapel (fase 2) wordt nu de gevel van deze kapel onder 

handen genomen. De gemeenteraad wordt gevraagd deze achtste 
fase van het restauratiedossier van Merksplas - Kolonie goed te 

keuren.   

  



Onze bedenkingen  
Hugo Cornelis  

Naar welke fase zijn de aardappelkelders dan wel verhuist?  

  

Kan er een overzicht gegeven worden van wat er nu nog rest en in 
welke fase welk gebouw zal worden aangepakt?  Met een voorziene 

timing.  

  

Tussenkomst   

De aardappelkelders zijn verhuisd naar fase 10.  Er wordt gekeken 
naar een 5-tal jaren vooraleer alle fasen voltooid zullen zijn.  Dit kan 

eventueel naar voor worden geschoven als het nodig is.  

  

Op onze expliciete vraag wat er met het gevangenismuseum gaat 
gebeuren als de kapel wordt aangepakt wordt er geantwoord dat daar 

dan voor een oplossing zal worden gezocht.  

  
Stemming  
Goedkeuring   

  

  

4. Concessieovereenkomst uitbating voor drie jaar 
brasserie met bezoekerscentrum (woonstalhuis zuid) 
en fietsservicepunt met conciërgewoning (paardenstal 
zuid) en gastenkamers (paardenstal noord) van de 
grote boerderij op Merksplas Kolonie. Bekrachtiging.   

Na de beëindiging met wederzijdse toestemming van de 
concessieovereenkomst is er terug een oproep geweest voor nieuwe 

kandidaten. Om de continuïteit van de brasserie te garanderen is de 
nieuwe concessieovereenkomst goedgekeurd op het schepencollege 

van 20 april. Deze gemeenteraad wordt gevraagd deze te 
bekrachtigen.   

  

Onze bedenkingen  
Hugo Cornelis  

Graag hadden we inzicht gekregen in de score van de 3 aanbiedingen, 
voor elk van de factoren.  

  

Antwoord: die liggen ter inzage bij de secretaris  

  

We zien in de tekst staan dat het overlegorgaan nog altijd op te 

richten is.  Het verleden heeft aangetoond dat er duidelijk een gemis 
was aan overleg.  Wij blijven dan ook op deze nagel kloppen dat dit 

orgaan moet bestaan van bij het begin.  

  

  



  

Antwoord: Volgens het bestuur is er genoeg overleg en is het 

inrichten geen strikte noodzaak.  

  

Dan is het volgens ons beter om het dan niet in de overeenkomst te 

zetten.  

  

Wat wordt er verstaan onder de regeling voor opening 7/7 
van het bezoekerscentrum?  

  

Antwoord :  

Maandag zal de sluitingsdag zijn dus zal het bezoekerscentrum niet 
open zijn.  

  

Vanwaar de keuze voor het niet doorrekenen van het Kadastraal 

inkomen en onroerende voorheffing?  

Gaat dit dan ook van toepassing zijn op de toekomstige 

uitbatingen?  Dit lijkt ons een serieuze gift aan de uitbater.  

  

Antwoord: omdat die nog niet bekend zal zijn vooraleer de concessie 

is het onmogelijk om dit te becijferen en het voor de uitbater mogelijk 
te maken om dit in te calculeren in zijn budgetten.    

  

Voor de andere gebouwen zal dit dus ook het geval zijn omdat dat 

altijd wordt uitgegeven vooraleer het KI bekend is.  

  

Op de site van de nieuwe uitbater staat de verhuur vanaf juni terwijl 
hier dan gesteld wordt dat er pas vanaf augustus moet betaald 

worden?  
  

Antwoord: dat heeft het college ook vastgesteld, in principe gaat dat 
niet zijn omdat het pas ergens in juni zal worden opgeleverd en het 

dan nog moet worden ingericht.  

  

Page Break  

Artikel 9: er wordt verwezen naar een toegankelijkheidsreglement: 
“wordt uitgewerkt”.    

• Bestaat dit reglement al?   
• Wanneer wordt dit voorzien om klaar te zijn?   

  

Antwoord: dit wordt nog uitgewerkt, een datum is nog niet bekend.  

  

Artikel 16: welk deel van het onderhoud van het binnenplein is voor 

rekening van de uitbater?  

  

Antwoord: Het gedeelte waar het terras van de brasserie staat moet 
door de uitbater worden onderhouden  



  
Stemming  
Onthouding  

  

  

5. Beheersovereenkomst gemeente en OCMW. 
Goedkeuring.   

In het kader van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
dat in een verdere integratie tussen gemeente en OCMW voorziet en 

waarvan sommige overgangsbepalingen al vervroegd in werking 

treden, is het aangewezen een beheersovereenkomst tussen 
gemeente en OCMW af te sluiten. Aan de gemeenteraad wordt 

gevraagd deze beheersovereenkomst goed te keuren.   

  

Onze bedenkingen  
Tine van der Vloet   

Vanaf wanneer wordt deze beheersovereenkomst actief?   

  

Wanneer wordt het nieuwe organigram bekend?  Ook voor de 
personeelsleden?  

  

Gaan de burgers dit in de praktijk merken?  In het decreet staat bv 

dat er een versterking moet komen van laagdrempeligheid van de 
sociale dienstverlening en dat stigmatisering wordt tegengegaan...   

  

Hoe ziet het college dat gegeven uitgewerkt worden nog voor de 

integratie actief wordt?  

  

Tussenkomst   

De beheersovereenkomst gaat nu al in, nog niet alle artikels maar al 
wel enkelen...   

  

Het organigram wordt pas de volgende legislatuur opgesteld.   

  

Dit lijkt ons niet correct omdat de verantwoordelijkheden al wel 

wijzigen dus de mensen moeten in een organigram wel onder de juiste 
persoon hangen, anders klopt dit niet.  

  

Het bestuur stelt dat er niet veel zal veranderen, er wordt nu ook al 

veel samengewerkt tussen de gemeente en het OCMW.  

  

Daar verschilt onze mening: op zich is het nu de uitgelezen kans om 

nog eens goed na te denken over hoe de samenwerking nog 
beter kan.   

Bij onze gemeente blijft alles bij het oude en zal er niet 
veel worden gewijzigd.  



  
Stemming  
Goedkeuring   

  

  

  

Volgende Algemene vergaderingen hebben wij als fractie geen 
opmerkingen.  

  

6. Interlokale samenwerkingsovereenkomst 'Land van 
Mark en Merkske'. Goedkeuring.   

Het Nederlandse Baarle-Nassau wenst mee in te stappen in de toeristische 

samenwerkingsovereenkomst ‘Land van Mark en Merkske’. De gemeenteraad wordt 

gevraagd de interlokale samenwerkingsovereenkomst tussen Merksplas, 

Hoogstraten, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau goed te keuren.  

  

7. PONTES. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 
vergadering van 13 juni 2018 en mandatering van de 
vertegenwoordiger.   

Pontes is een vereniging van lokale overheden die, als publieke en onafhankelijke 

partner in de uitvaartsector, crematies en afscheidsmomenten verzorgt. Zij bezit 

crematoria in Antwerpen, Lommel en Turnhout. Pontes is een samenvoeging van 

de eerste letters van volgende kernbegrippen waar zij voor staan: Positief, Overleg, 

Neutraal, Toekomstgericht, Efficiënt en Servicegericht.   

De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van 13 juni 2018 goed te keuren en een vertegenwoordiger te 

mandateren.   

8. De Ark. Algemene vergadering van 15 mei 2018. 
Goedkeuring agenda en aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente.   

Woonmaatschappij De Ark creëert via verhuur en verkoop van woningen kansen 

voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en leven. De gemeenteraad wordt gevraagd 

de agenda van de algemene vergadering van 15 mei 2018 goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.   

9. IKA. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 
19 juni 2018 en mandatering van de 
vertegenwoordiger van de gemeente.   

De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van 

IKA (Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse) 

van 19 juni 2018 goed te keuren en een vertegenwoordiger te mandateren.   

10. CIPAL. Goedkeuring agenda algemene vergadering 

van 15 juni 2018 en mandatering van de 
vertegenwoordiger van de gemeente.   

De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda voor de algemene vergadering van de 

dienstverlenende vereniging CIPAL (Centrum voor Informatica Provincies 

Antwerpen en Limburg) van 15 juni 2018 goed te keuren en een vertegenwoordiger 

te mandateren.   



11. Pidpa. Goedkeuring agenda algemene vergadering 

van 18 juni 2018 en mandatering van de 
vertegenwoordiger van de gemeente.   

Als één van de grootste Vlaamse waterbedrijven voorziet Pidpa (Provinciale en 

Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen) bijna 1,2 

miljoen inwoners uit de provincie Antwerpen van drinkwater. Dagelijks zuivert Pidpa 

meer dan 175 miljoen liter grondwater tot drinkwater. De gemeenteraad wordt 

gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 18 juni 2018 goed te keuren 

en een vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren.   

12. Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen 
GOL. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 
26 juni 2018 en aanduiding van de vertegenwoordiger 
van de gemeente.   

AMWN (Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen) is in de loop der jaren 

uitgegroeid tot een actieve en wijdvertakte onderwijs-gemeenschap, met zowel een 

afdeling Muziek als Woord. Toegankelijk voor kinderen, jongeren én volwassenen. 

Secretariaat en directie zijn gevestigd in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 

Daarnaast zijn er lesplaatsen in Hoogstraten, Merksplas, Weelde, Ravels en 

Rijkevorsel. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene 

vergadering van 26 juni 2018 goed te keuren en een vertegenwoordiger van de 

gemeente aan te duiden.   

Page Break  

13. Ruilverkaveling. Akte gratis grondafstand door VLM 
(onverhard gedeelte Kweekstraat en zijdreven). 
Goedkeuring.   

  

De Vlaamse LandMaatschappij VLM - die de ruilverkaveling heeft 
gerealiseerd - wil gratis aan de gemeente Merksplas een onverhard 

deel van de Kweekstraat en zijdreven op Merksplas-Kolonie 
overdragen. De gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte goed 

te keuren.   

  

Onze bedenkingen  
Geen opmerkingen, nu is het duidelijk over welke gronden het gaat.  

  
Stemming  
Goedkeuring   

  

  

14. Aankleden nutskasten met historische foto's. 
(toegevoegd agendapunt N-VA)   

  

N-VA Merksplas stelt voor om de nutskasten in Merksplas te bekleden 
met historische foto’s van onze gemeente om op deze manier het 

lokaal erfgoed onder de aandacht te brengen. De gemeenteraad wordt 
gevraagd om het schepencollege dit te laten uitwerken in 

samenwerking met de heemkring en het Gevangenismuseum.   



  

Tussenkomst   

Invulling door kunstenaars of hedendaagse foto’s wordt toegevoegd aan 
het principe waar het bestuur dus wel achter staat.  Het college zal dit 
bekijken met alle betrokken diensten.  
  
Stemming  
Goedkeuring   

  

  

Page Break  

15. Rondvraag.   

Huisdiersticker   

Hugo Cornelis  

Gaat de gemeente deze sticker actief promoten?  

  

Antwoord: in de brandweerzone is deze sticker ook al besproken en was 

er een negatief advies.  De opmerking van de brandweer is dat men niet 

zeker is of de dieren aanwezig gaan zijn in het huis en er dus misschien 
nodeloos gezocht gaat worden met de bijkomende risico’s.  

  

Het college gaat het wel terug op tafel leggen    

 


