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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 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 
2. Eedaflegging adjunct algemeen directeur. Aktename.  

De gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de 

eedaflegging van Lutgarde Schuermans als adjunct algemeen 

directeur.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

3. Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Rekening 2017. Advies.  

De op de Fabrieksraad van 9 april 2018 goedgekeurde ontvangsten 

waren 4.279,76 euro, de uitgaven 14.971,48 euro wat dus een 

negatief saldo van 10.691,72 euro oplevert. De gemeenteraad 

wordt om advies gevraagd over deze rekening 2017 van de 

Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen.  

 

Onze bedenkingen 
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Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

4. Gemeente. Rekening 2017. Goedkeuring.  

De rekening van elk dienstjaar moet goedgekeurd worden door de 

gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gevraagd deze rekening 

van 2017 goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen 

p. 44; Door het negatieve resultaat van 2017 (-3.789.526,69€) 

zien we dat het Gecumuleerde budgettaire resultaat (wat we als 

gemeente over hebben dus) bijna halveert van 7.884.567,86 in 

2016 naar 4.095.041,17 in 2017. 

 

De burgemeester stelt dat dit grotendeels komt door de nog 

ontbrekende terugbetalingen van investeringen van de 

kolonie en de steenweg op Beerse. 

 

Daar moeten wij dan vaststellen dat die inderdaad voor een 

deel verschuiven naar 2018 maar dat het financieel resultaat 

in 2018 ook negatief is. 

 

Dit is een evolutie die volgens ons niet kan aangehouden worden.  

Hoe verklaar het bestuur dit en hoe zien het dit voor 2018 en de 

verdere toekomst? 

 

Volgens het college is men goed bezig en heeft men alles 

onder controle. 

 

P. 37 Er is een toename in de personeelskost van 8.44%. Hoe is 

deze te verklaren? 

 

Tijdens de commissie financiën kwam er als antwoord dat dit voor 

een stuk kwam door de seizoenarbeiders.  Worden deze dan niet 

voorzien bij het opmaken van de budgetten?  We weten 

ondertussen toch al dat we die elk jaar nodig hebben.  Graag de 

visie van het college en de waarom om deze expliciet niet op te 

nemen in geplande kosten. 

 



 
Verslag Gemeenteraad 

Koen Verheyen 
 

     

 

3 

Er kwam niet echt een antwoord van het college op deze 

vraag. 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Onthouding  

 

 

5. Gemeente. Jaarverslag 2017. Goedkeuring.  

In het gemeentelijk jaarverslag geeft elke dienst een leesbare en 

beknopte omschrijving van het gerealiseerde werk van de eigen 

dienst en eventueel adviesraad of -raden. Op basis van deze 

informatie krijg je meer zicht op de werking van de verschillende 

gemeentelijke diensten. De gemeenteraad wordt gevraagd dit 

verslag voor het jaar 2017 goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

6. Rapportering van de financieel directeur mbt de rekening 2017. 

Kennisname.  

De financieel beheerder (de vroegere ontvanger) geeft een 

overzicht van de thesaurietoestand (oftewel de gelden op de 

rekening en in de kas). Hij bekijkt ook of er voldoende middelen 

zijn voor 2017 en de evolutie van de budgetten. Vooraleer er 

gemeentelijk geld mag worden gebruikt, moet er in vele gevallen 

ook een visum door de financieel beheerder worden gegeven. De 

ontvanger rapporteert ook over deze al dan niet toegekende visa. 

De gemeenteraad wordt in kennis gebracht van deze rapportering.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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7. Meerjarig beleidsplan 2014-2019. Wijziging 2 2018. Goedkeuring.  

Dit is de tweede wijziging na vaststelling van de rekening. Het 

meerjarenplan moet dan worden aangepast, om na te kijken of het 

nieuw budgettair resultaat past in hetmeerjarenplan, en eventueel 

de nodige aanpassingen te doen. De gemeenteraad wordt 

gevraagd deze wijziging 2 2018 van het meerjarig beleidsplan 

2014-2019 goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen 

We zagen in het begin van deze legislatuur een saldo van het 

investeringsbudget van -5.6M€, nu zien we een saldo van -12.9M€.  

Dit gat in de investeringsbudgetten is voor een stuk aan de kolonie 

toe te kennen.  Voor de rest ligt de oorzaak bij het consequent 

niet voorzien van investeringen. 

 

Als we dan kijken naar het gecumuleerde resultaat (som van de 

resultaten van vorige boekjaar, oftewel ‘de reserve’). In 2013 

bedroeg dit gecumuleerd resultaat nog 6,1 miljoen euro, de 

schatting is dat einde 2018 nog 536.704,94 euro zal zijn. In 2018 

en 2019 bouwt dit zogezegd terug een beetje op, maar dat is 

vooral omdat er zo goed als niets aan investeringen is ingeboekt.  

 

Wij willen nogmaals het bestuur wijzen op de noodzaak om dit 

onder controle te houden.  De evolutie is voor ons niet gezond te 

noemen en gezien de reacties in vorige gemeenteraden is het 

huidige bestuur ook niet meteen van plan om aan deze zienswijze 

iets te veranderen. 

 

We zouden dus graag van het bestuur weten hoe dat dit in de 

toekomst onder controle zal gebracht worden.  Naar onze mening 

wordt er voor de toekomst te weinig rekening gehouden met 

investeringen die er toch zullen moeten gebeuren.  Hoe gaat het 

boekhoudkundige hoofd boven water gehouden worden? 

 

De burgemeester is het oneens en stelt dat Steenweg op 

Weelde en Koekhoven al zijn ingeschreven. 

 

Hier wordt de visie van het huidige bestuur nogmaals 

bevestigd. Andere investeringen waarvan met weet dat die 

op regelmatige basis moeten gebeuren worden niet voorzien.  

Je zou eigenlijk kunnen stellen dat men hoopt dat er nog 

budget zal zijn. 
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Tussenkomst  

 

Stemming 

 Onthouding  

 

 

8. Gemeentebudget 2018. Budgetwijziging 1. Goedkeuring.  

Elk jaar maken de gemeentelijke diensten een begroting op voor 

het volgende jaar. Tijdens het lopende jaar kan het dat door de 

veranderende realiteit bijsturingen moeten gebeuren. Dit gebeurt 

door budgetwijzigingen. De gemeenteraad wordt gevraagd deze 

budgetwijziging 1 in het gemeentebudget 2018 goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen 

p.72 We zien dat er voor 2019 3 VTE extra worden aangeworven 

door de gemeente 

 

Op welke diensten denkt de gemeente in 2019 mensen aan te 

werven? 

 

Hier wist het bestuur geen antwoord op.  Het moest worden 

opgezocht. 

 

Ondertussen heeft de secretaris ons al gemeld dat het gaat 

om technisch medewerker, chauffeur en 

vergunningenambtenaar 

 

P78: het Vrijetijdsaanbod in de vakantieperiodes daalt van 5000 

naar 1500€ 

 

Wat is hiervan de reden? Vermindert het aanbod en in welke zin? 

 

2018/ 1.1.3.5./ 0709-

00/ 61600900/ 

BESTUUR/ CBS/ 0/ IE-

GEEN: Vrijetijdsaanbod 

in de vakantieperiodes  

MJPA 2 2018: wijziging 

nav budgetcontrole  

 

“Waarschijnlijk is dit verschoven van budgetregel”.  Maar 

echt helemaal zeker wist men dit niet. 
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Ook op dit punt ondertussen een antwoord gehad: 

 

Aanbod vrijetijdsdiensten 

2018/ 1.1.3.5./ 0709-00/ 
61400025/ BESTUUR/ CBS/ 0/ 
IE-GEEN: Overige algemene 
kosten 

MJPA 2 2018: wijziging nav 
budgetcontrole 0,00 3.500,00 3.500,00 

2018/ 1.1.3.5./ 0709-00/ 
61600900/ BESTUUR/ CBS/ 0/ 
IE-GEEN: Vrijetijdsaanbod in de 
vakantieperiodes 

MJPA 2 2018: wijziging nav 
budgetcontrole 5.000,00 -3.500,00 1.500,00 

 

 

P 79 voor het Implementatie zelfuitleensysteem van de bibliotheek 

wordt 5000€ van 2017 overgedragen voor software, ook wordt er 

25.000€ extra ingeschreven voor hardware 

 

Was deze hardware initieel niet voorzien?  

 

Het heeft zeer lang geduurd vooraleer er kon beslist worden 

over welke hardware het ging.  Het eerste aanbod was iets 

van 50.000€.  Nu kost die nog maar 25.000€. 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Onthouding  

 

 

9. Schoolreglement gemeentelijke basisschool Qworzó. Wijziging.  

Het schoolreglement is gebaseerd op een model van het OVSG 

(Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten). Daar dit model 

onlangs geactualiseerd is, is het schoolreglement ook aangepast. 

Volgende punten zijn toegevoegd en/of aangepast:  

• Indexatie maximumfactuur  

• Vermelding beroepsprocedure bij Raad van State bij 

tuchtdossiers  

• Getuigschrift bereikte doelen  

• Privacyverklaring  

• Aanpassing gebruik geluids- en beeldmateriaal  

• Actualisatie rookverbod  
 

De gemeenteraad wordt gevraagd dit aangepaste schoolreglement 

van de Qworzó goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen 
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Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

10. Kempens Woonkrediet. Goedkeuring agenda buitengewone 

algemene vergadering van 3 juli 2018 en aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente.  

Kempens Woonkrediet is een sociale kredietmaatschappij waarin 

het gemeentebestuur van Merksplas aandeelhouder is. De 

gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van 3 juli 2018 goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden. Aanleiding 

voor deze buitengewone algemene vergadering is het fusievoorstel 

tussen Kempische Heerd en Klein Eigenaarskrediet.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

11. Verkaveling Rup Zone 3 "Steenweg op Hoogstraten" - Goedkeuring 
wegentracé.  
 

AVS-Invest wenst de grond gelegen tussen Steenweg op 

Hoogstraten, Jaak Mertensstraat en Molenvloed te verkavelen. 

Concreet gaat het over 32 kavels voor ééngezinswoningen en 1 

kavel voor een meergezinswoning. De kavels zijn rechtstreeks 

bereikbaar of via een aan te leggen doodlopende straat met ingang 

via de Steenweg op Hoogstraten. Voor de voetgangers en fietsers 

wordt er een doorgang tussen Molenvloed en Jaak mertensstraat 

aangelegd. De gemeenteraad wordt gevraagd het wegentracé zoals 

voorgesteld in het verkavelingsplan, goed te keuren. 

 

Onze bedenkingen 

Koen Verheyen 

Het is ons niet meteen duidelijk hoe de situering van de bushalte 

en de dorpskern gaat zijn ten opzichte van de straat zoals ze 

voorzien is nu. 
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Wat zijn de plannen hieromtrent? 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Onthouding  

 
 

 
12. Autonoom GemeenteBedrijf sportcentrum 't Hofeind. Jaarrekening 
2017. Goedkeuring.  

De gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 van 

Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum ‘t Hofeind goed te 

keuren.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

13. Autonoom Gemeentebedrijf sportcentrum 't Hofeind. Beleids- en 
beheerscyclus. Keuze voor vervroegde inwerkingtreding.  

Volgens de nieuwe BBC-bepalingen moet er nog 1 

gemeenschappelijk beleidsrapport worden opgemaakt voor 

gemeente en OCMW met gedeelde beleidsdoelstellingen en wordt 

het financieel evenwicht voor gemeente en OCMW samen 

berekend. Deze bepalingen treden normaal in werking op 1 januari 

2019, maar de gemeenteraad van 19 februari 2018 heeft beslist 

deze vervroegd in werking te laten treden. Ook AGB ’t Hofeind 

heeft op 13 juni beslist deze vervroegd in werking te laten treden. 

De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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14. Addendum bij huurovereenkomst hondenvereniging "de Spetser". 
Goedkeuring.  

Daar hondenclub ‘Batch’ geen gebruik meer wenst te maken van 

het terrein aan de Manège, wordt deze bijgevoegd aan de grond 

die gehuurd wordt door hondenvereniging ‘De Spetser’. De 

gemeenteraad wordt gevraagd om het addendum van de 

huurovereenkomst tussen de gemeente Merksplas en 

hondenvereniging ‘De Spetser’ waarbij deze uitbreiding van de 

grond is opgenomen, goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 
 
15. Rondvraag.  
 


