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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. OCMW. Rekening 2017. Opmerkingen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of er opmerkingen zijn bij 

de OCMW-rekening 2017 waaruit blijkt dat het boekjaar 2017 

wordt afgesloten met een globaal resultaat op kasbasis ten 

bedrage van 492.225,12 euro. De gemeentelijke bijdrage bedroeg 

991.000,00 euro.  

 

Onze bedenkingen 

Geen opmerkingen. 

 

 

3. Kerkfabriek Sint Willibrordus Merksplas. Budget 

2019. Kennisname.  
 

De gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van het 

budget 2019 van de Kerkfabriek St. Willibrordus Merksplas zoals 

goedgekeurd in de kerkraad van 9 augustus 2018.  

 

Onze bedenkingen 

Geen opmerkingen. 
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4. Pidpa. Beslissing inzake de vaststelling van het 

mandaat van de afgevaardigde van de gemeente 

betreffende de statutenwijziging geagendeerd op de 

algemene vergadering van Pidpa op 17 december 

2018.  
 

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.  

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 noopt Pidpa 

haar statuten te wijzigen. Deze statutenwijziging wordt op de 

eerstvolgende algemene vergadering geagendeerd.  

De gemeenteraad wordt gevraagd om het mandaat vast te stellen 

van de afgevaardigde van de gemeente betreffende de 

statutenwijziging geagendeerd op de algemene vergadering van 

Pidpa op 17 december 2018.  

 

Onze bedenkingen 

Geen opmerkingen. 

 

5. Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Algemene 

vergadering de dato 23 oktober 2018. Goedkeuring 

agenda en aanduiding van de vertegenwoordiger van 

de gemeente.  
 

Bouwmaatschappij De Noorderkempen wil duurzame, 

kwaliteitsvolle & betaalbare woningen in een aangename 

leefomgeving ter beschikking stellen van personen en gezinnen 

volgens de regelgeving van de sociale huisvesting binnen het 

werkgebied (Arendonk | Beerse | Hoogstraten | Merksplas | Ravels 

| Rijkevorsel). Op 23 oktober 2018 gaat de algemene vergadering 

van bouwmaatschappij De Noorderkempen door. De gemeenteraad 

wordt gevraagd de agenda goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 

Onze bedenkingen 

Geen opmerkingen. 
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6. Rondvraag 

1. Kolonie : unesco werelderfgoed 

Wat is de stand van zaken van het dossier van Unesco? 

Wat zijn de volgende stappen die de gemeente moet ondernemen? 

 

Tussenkomst  

De gemeente is 1 van de actoren in het verhaal van Unesco.  Het zijn 

vooral Kempens Landschap en de overkoepelende organisatie die 

hiervoor instaat. Het is nu aan de Nederlandse collega’s die het dossier 

trekken. Ze komen voor het eerst in oktober samen.  

 
 

2. Kolonie : evaluatie uitbating 

Is er na bijna 6 maanden activiteit al een officieel overlegorgaan 

opgericht? 

 

Is dit al samengekomen? 

 

Tussenkomst  

Het college moest beamen dat dit nog altijd niet bestaat. 

 

Zoals verwacht bestaat dit orgaan dus nog altijd niet.  Contractueel 

moet het opgericht worden maar vertikt het bestuur dit te doen.  

Waarom?  Omdat er dan controle kan worden uitgevoerd natuurlijk. 

Nu zijn er enkel formele overlegmomenten en wordt er gebeld. 

 

Voor ons duidelijk niet voldoende en moet dit worden ingevuld. 

 

 
 


