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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 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  

Koen Verheyen 

Op onze vraag in de rondvraag over de stand van zaken van de 
kolonie volgde er een discussie waaruit bleek dat volgens de 

burgemeester de vergaderingen van de beheerscommissie kolonie 

een besloten aard heeft. 
Wij zien niets van deze discussie in de notulen, graag zouden we 

deze stelling genotuleerd zien. 
 

Tussenkomst  

De burgemeester meldt dat hij niet heeft gezegd dat het een 
besloten vergadering was. Het is zo dat de dingen die op een 

adviesraad worden gezegd, net zoals op een cultuurraad ofzo, niet 
zomaar op straat mag komen. Als dat gebeurt, gaat men in de 

toekomst minder uitleg geven... 
 

 

Volgens onze fractie heeft de burgemeester wel degelijk gezegd 
dat het ging over een besloten vergadering. 

 

Stemming 
 Goedkeuring 

 
 

2. Welzijnszorg Kempen. Wijziging meerjarenplan, 
budgetwijziging 2016 en budget 2017. 
Goedkeuring.  
De gemeenteraad dient de budgetwijzigingen 2016, de wijziging 

meerjarenbegroting en het budget 2017 van Welzijnszorg Kempen 
goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

Tussenkomst  
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Stemming 
 Goedkeuring 

 
Patrimonium  

3. IVEG. Overeenkomst voor vestiging van 
erfdienstbaarheid voor plaatsing van ondergrondse 
leidingen op privédomein (Bloksgoor). 
Goedkeuring.  
Iveg heeft ter hoogte van Bloksgoor een verouderde 

distributiecabine uit dienst genomen op een perceel van de 
gemeente. Er bevindt zich op dit perceel wel nog een ondergrondse 

leiding die het achtergelegen bovengronds net voedt. De gemeente 
dient bijgevolg aan IVEG een zakelijk recht van ondergrondse 

erfdienstbaarheid te verlenen.  
 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 
 Goedkeuring 

 
Politie  

4. BE-ALERT. Overeenkomst tussen de gemeente en het 
Crisiscentrum inzake noodplanning en crisisbeheer. 
Goedkeuring.  
De gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te hechten aan 
de algemene overeenkomst met het Crisiscentrum betreffende 

werkinstrumenten ter ondersteuning van noodplannen en 
crisisbeheer en aan de specifieke overeenkomst met het 

Crisiscentrum betreffende de alarmering van de bevolking via BE-
ALERT.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 
 Goedkeuring 
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5. Rondvraag.  
1. Budget vluchtelingenproblematiek 

Jans Gysels 

In het schepencollege zagen we dat de subsidies voor de opvang 
van de vluchtelingenproblematiek bekend zijn. Op welke manier zal 

het gemeentebestuur en OCMW dit budget besteden? 
 

Antwoord: 
Het Sociaal Huis gaat de zaken die er nu al gebeuren zoals 

woonbegeleiding of werkbegeleiding met dit budget betalen. Ook 
de uren van de maatschappelijk werkers worden hiermee betaald.  

 

Volgens de burgemeester is het subsidiebudget maar een fractie 
van de totale kost die de vluchtelingenproblematiek aan Merksplas 

kost. Het bestuur had wel geen idee van de totale kost van de 
vluchtelingenproblematiek in Merksplas. 

 

2. Briefwisseling: Instapmoment UitPAS 
Jans Gysels 

Gaat de gemeente instappen in het aangeboden overgangsproject 
naar een UitPAS? 

 
Antwoord: 

De gemeente gaat eerst de vrijetijdspas verder ontwikkelen.  De 
UitPAS is besproken met het Sociaal Huis en de vrijetijdsdienst. 

 

3. Inhaalverbod Zwart Goor 
Koen Verheyen 

In september vroegen we naar de mogelijkheid om te bekijken of 
de hoofdingang van het Zwart Goor veiliger kan gemaakt worden 

door een inhaalverbod in te stellen. 
Dit ging worden doorgegeven aan de GAV.   

Is daar al nieuws van? 
 

Antwoord: 
Het college stelde dat deze vraag al doorgegeven is aan de 

Vlaamse dienst (AWV) en het inhaalverbod aangevraagd is. De 
timing is nog niet duidelijk. 


