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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. Kennisname van de jaarrekening 2017 van de OCMW-

vereniging Welzijnszorg Kempen.  

Welzijnszorg Kempen is een vereniging van 27 OCMW’s en biedt 

dienstverlening aan de inwoners van het arrondissement Turnhout 

en haar vele partners. Het welzijn en de gezondheid van de meest 

kwetsbare mens in de samenleving is een rode draad doorheen de 

werking. De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen 

van de jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg 

Kempen zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 juni 

2018.  

 

Tussenkomst  

 

3. Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Budget 2019 

en budgetwijziging 2018. Kennisname.  

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 

2019 en de budgetwijziging 2018 van de kerkfabriek Sint 

Rumoldus Zondereigen.  

 

Tussenkomst  
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4. Gemeentelijke dotatie aan de brandweerzone 

Taxandria. Goedkeuring.  

De gemeente Merksplas is in 2001 toegetreden tot de 

hulpverleningszone Taxandria. Deze hulpverleningszone omvat de 

gemeenten Turnhout, Hoogstraten, Kasterlee, Beerse, Arendonk, 

Ravels, Lille, Oud-Turnhout, Merksplas, Rijkevorsel, Vosselaar en 

Baarle-Hertog. Om de werking te financieren dragen alle 

gemeentes een dotatie bij. De bijdrage van Merksplas voor 2019 

bedraagt 409.439,- euro voor het exploitatiebudget en 69.000,- 

euro voor het investeringsbudget.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 
Ruimteli jke ordening  

5. Voorlopige aanvaarding straatnamen in verkaveling 

RUP zone 3 "Steenweg op Hoogstraten"  

De gemeenteraad wordt gevraagd om voorlopig de naam 

‘Melkerijstraat’ voor de langste weg over het perceel en 

'Boterstraat' voor de kortste weg op het perceel aan te nemen voor 

de nieuwe straten die worden aangelegd in de verkaveling Rup 

Zone 3 "Steenweg op Hoogstraten" en een openbaar onderzoek te 

organiseren.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 
Intergemeenteli jke samenwerking  

6. IKA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering van 17 december 2018 en mandatering 

van de vertegenwoordiger.  

IKA is de Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de 

Kempen en het Antwerpse. De gemeenteraad wordt gevraagd de 

agenda met statutenwijziging voor de algemene vergadering de 
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dato 17 december 2018 goed te keuren en de vertegenwoordiger 

van de gemeente te mandateren.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

 

7. IVEKA. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering van 12 december 2018 en mandatering 

van de vertegenwoordiger.  

Iveka is de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie 

in de Kempen en het Antwerpse. De gemeenteraad wordt gevraagd 

de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 

december 2018 goed te keuren en de vertegenwoordiger van de 

gemeente te mandateren.   

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

8. Iveg. Goedkeuring agenda buitengewone algemene 

vergadering van 19 december 2018 en mandatering 

van de vertegenwoordiger.  

Sinds 1 januari 2012 is het elektriciteitsnet in Merksplas 

overgedragen van gemeentelijk autonoom gemeentebedrijf 

elektriciteitsnet Merksplas AGEM naar IVEG: Intercommunale Voor 

EnerGie. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda met 

statutenwijziging voor de algemene vergadering de dato 19 

december 2018 goed te keuren en de vertegenwoordiger van de 

gemeente te mandateren.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  
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Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

9. Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen. 

Statutenwijziging. Goedkeuring.  

De projectvereniging Erfgoed Noorderkempen heeft tot doel te 

zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het 

onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de 

deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het 

opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond 

cultuur en erfgoed. De gemeenteraad wordt gevraagd de 

statutenwijziging goed te keuren.  

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

10. CIPAL. Goedkeuring agenda buitengewone 

algemene vergadering van 14 december 2018 en 

mandatering van de vertegenwoordiger.  

Cipal is het Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en 

Limburg. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de 

buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 goed 

te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente te 

mandateren.  

 

Onze bedenkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 
 


