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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
Er werd tijdens de gemeenteraad gesteld dat het
gevangenismuseum ook zijn plaats zou krijgen binnen het domein.
We zien hier echter niets van terugkomen in de notulen.
Graag zouden we dat nog toegevoegd willen zien.

Tussenkomst
Dit zal worden toegevoegd.

Stemming
Goedkeuring
Cultuur

2. Indirecte belasting op het afleveren van
administratieve stukken. Wijziging.
Het belastingreglement op de aflevering van administratieve
stukken wordt aangepast aan de invoering van de
omgevingsvergunning, waarbij het nultarief wordt gehanteerd
maar gestreefd wordt naar recuperatie van variabele kosten die
door derden worden aangerekend, zoals portkosten van de Post of
publicatiekosten.

Onze bedenkingen
Geen opmerkingen

Tussenkomst
Stemming
Goedkeuring

3. Indirecte belasting op het openen of veranderen van
hinderlijke inrichtingen 1° en 2° klasse – vanaf
aanslagjaar 2014 tot en met 2019. Intrekking.
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De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning gaan
voortaan samen op in de omgevingsvergunning.
De belasting op de aanvraag omgevingsvergunning met
recuperatie van kosten die derden aanrekenen voor port of
publicatie wordt reeds geregeld in het gemeenteraadsbesluit van
heden houdende de wijziging van de indirecte belasting op
administratieve stukken zodat deze belasting onverenigbaar is met
een belasting op het openen of veranderen van hinderlijke
inrichtingen.
Deze laatste belasting wordt vanaf nu afgeschaft.

Onze bedenkingen
Geen opmerkingen

Tussenkomst
Stemming
Goedkeuring
Personeel

4. Personeel. Rechtspositieregeling. Wijziging.
De Vlaamse regering heeft een nieuwe regeling voor onbetaald
verlof ingevoerd voor het gemeente-, provincie- en OCMWpersoneel, als compensatie voor het afschaffen van de nietgemotiveerde loopbaanonderbreking met uitkering.
De Vlaamse regering schaft hiermee de loopbaanonderbreking met
uitkering zonder motief, inclusief de loopbaanvermindering in het
kader van de eindeloopbaan af. In de plaats komt er vanaf 2
september 2016 een Vlaams zorgkrediet voor ouderschapsverlof,
medische zorgen, palliatief verlof, zorg voor kind met handicap en
verlof voor opleiding, met volgende maximale duurtijd,
onderbrekingspercentage en uitkering.

Onze bedenkingen
Geen opmerkingen

Tussenkomst
Stemming
Goedkeuring
Ruimteli jke ordening
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5. Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kleinhandelszone
Veja.
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'kleinhandelszone Veja' geeft
uitvoering aan volgende bepaling uit het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan:
‘Voor bestaande commerciële activiteiten kan een RUP
worden opgesteld zodat deze behouden kunnen blijven. Ook
voor Veldenberg (met reeds bestaande
kleinhandelsactiviteiten) dient in de voorschriften ruimte
voorzien voor kleinhandelsactiviteiten, daarbij dient in een
RUP onderzocht op welke manier een ruimtelijke zonering op
dit vlak gerealiseerd moet worden. Een evolutie naar een te
ruime kleinhandelszone dient immers vermeden.’
De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Kleinhandelszone Veja bestaande uit
stedenbouwkundige voorschriften, grafisch verordenend plan en
toelichtingsnota, voorlopig vast te stellen.

Onze bedenkingen
Geen opmerkingen

Tussenkomst
Stemming
Goedkeuring
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6. Rondvraag
1. Toestand van de afscheiding tussen fietspad en
rijweg in Jaak Mertens straat
Koen Verheyen
De afscheiding die initieel voorzien was d.m.v. een kleine
haagplant is op meer plaatsen niet in orde dan wel. Dat duidt
volgens ons op het feit dat het vele verkeer door die straat te dicht
op het fietspad komt en deze afscheiding zo stuk gereden wordt.
Gaat de gemeente acties ondernemen voor de begroeiing en de
broodnodige bescherming van de zwakke weggebruiker?

Antwoord
De beplanting wordt door de gemeente en door de aannemer waar
hij schade heeft toegebracht herstelt.
De 2 weken na onze vraag zijn de werken al uitgevoerd.

2. Welzijn op het werk
Tine van der Vloet
Welke preventieve acties onderneemt de gemeente om burn en
bore-outs tegen te gaan in de gemeentelijke diensten?
Er is geen interne vertrouwenspersoon omdat het personeel dat
zelf zo wilt. Er is wel een externe preventiedienst vanuit het Idewe.

3. Schepencollege 03/02/2017: Tegemoetkoming
eventing.
Jans Gysels
Er is een bedrag toegekend aan de inrichtende vzw voor het
eventing tornooi. "omdat de weeromstandigheden tegenvielen".
Binnen welke regelgeving valt deze tegemoetkoming?

Antwoord
Volgens het bestuur is er geen regelgeving binnen de gemeente
Merksplas hieromtrent. Er zal in de nabije toekomst hier ook geen
regelgeving voor komen als het van het bestuur afhangt.
Concreet betekent dit dat elke organisatie van welk evenement dan
ook een tegemoetkoming kan krijgen wanneer de inkomsten
tegenvallen omwille van slecht weer… Zo niet, is dit willekeur van
het bestuur.
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4. Medebeheerder Kolonie
Koen Verheyen
Na de goedkeuring van het principe van de medebeheerder heeft
het college actie ondernomen en zagen we in de notulen van het
CBS dat een aantal bedrijven waren aangeschreven.
• Hoe is het bestuur tot de lijst van uitgenodigde firma's
gekomen?
• Hoe is het bestuur gekomen tot de raming van net geen
85.000€?
• Wie gaat de evaluatie van die offertes doen?

Antwoord
De lijst van de aangeschreven bedrijven zijn bedrijven die in het
verleden al evenementen hebben georganiseerd en/of gekend zijn
bij Kempens Landschap.
Volgens het college een raming zoals een andere en werd die
gemaakt, ook al zijn de cijfers onbekenden.
De offertes zullen samen met Kempens Landschap worden
bekeken.

5. Briefwisseling: vraag van Wit Gele Kruis
Tine van der Vloet
Gaat de gemeente ingaan op de vraag van het Wit Gele Kruis voor
een bijdrage?
De gemeente Merksplas doet jaarlijks een bijdrage van 248 euro
aan het Wit Gele Kruis. Het rode kruis krijgt dit ook.
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