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Voorbereiding gemeenteraad 
19/02/2018 

 

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  

Koen Verheyen 

In het agendapunt 18 over de site van het parochiehuis hebben wij 

duidelijk ons stemgedrag gemotiveerd.  Dit is niet genotuleerd.  

Toch wel essentieel voor een correcte weergave van de stemming. 

 

Wij wensen dan ook deze motivatie nog toegevoegd aan de 

notulen.   

 

“We keuren de aanstelling van de ontwerper goed maar dit geeft 

geen goedkeuring voor de invulling van het dossier”.   

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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2. Overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en 

gemeentebestuur Merksplas betreffende de 

voortzetting van de aansluiting van de openbare 

bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal 

BibliotheekSysteem. Goedkeuring.  

 

Het decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 

financiering van de provincies van 18 november 2016 bepaalt dat 

de verantwoordelijkheid voor de bibliotheken overgaat van de 

Provincie naar de Vlaamse overheid. Hierdoor wordt het Provinciaal 

Bibliotheeksysteem overgenomen door Cultuurconnect vzw.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

3. Financiën. 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 Vlaamse Regering kan deze op vraag van de 

gemeente vervroegd in werking laten treden, wat de gemeente 

Merksplas dan ook wenst te doen.  

 

Onze bedenkingen  

Koen Verheyen 

Hoe moeten we de technische uitvoering van de invoering van deze 

artikels zien? 

Wanneer zal dit zichtbaar zijn voor de gemeenteraadsleden 

 

Tussenkomst  
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De burgemeester geeft mee dat voor het budget 2019 dat in december 

2018 op de gemeenteraad komt de budgetten van de 2 entiteiten al in 1 

document vervat zullen zijn. 

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

4. Welzijnszorg Kempen. Wijziging meerjarenplan en 

budget 2018. Kennisname.  
 

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

dienstverlening aan de inwoners van het arrondissement Turnhout 

en haar vele partners. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te 

nemen van het gewijzigde meerjarenplan en budget 2018 van 

Welzijnszorg Kempen.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

 

5. Extra agendapunt Groen - Toetreden van de 

gemeente Merksplas tot de statiegeldalliantie  
 

De gemeenteraad wordt gevraagd toe te treden tot de 

Statiegeldalliantie. Deze Statiegeldalliantie roept de Vlaamse 

regering op om in 2018 een statiegeldsysteem in te voeren voor 

PET-flessen en blikjes. Meer info vind je op 

www.statiegeldalliantie.org.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen. 

 

Stemming 

 Niet Goedkeuren 

 

 

  

http://www.statiegeldalliantie.org/
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6. Rondvraag.  
 

1. Integratie OCMW –Gemeente 
Hugo Cornelis 

Hoe ver staat de gemeente met de integratie OCMW en gemeente?  

 

Antwoord: 

Burgemeester geeft aan dat ze op schema te zitten, de financiële 

en technische dienst werkt op dit moment reeds samen alleen op 

bestuurlijk vlak (secretariaat) moet er nog een beslissing vallen. 

 

Op de vraag of er voor sommige personeelsleden andere 

functieomschrijvingen worden voorzien of verandering van 

werkplaats nodig zou zijn is het antwoord dat dit voorlopig alles zal 

blijven zoals het nu is. 

 

Bij pensioneringen kan het zijn dat er voor een optimalisatie gaat 

gekozen worden. 

 

2. Snelheidscontroles zone 30 

Tine van der Vloet 

Uit een artikel in de krant van 26 januari blijkt dat het aantal 

snelheidscontroles in zone 30 zeer laag is. Wat is de mening van 

het schepencollege hierover?  

 

Antwoord: 

Er wordt niet echt geflitst in de zone 30 rond de scholen.  “Ze 

kunnen hier niet hard rijden” volgens de burgemeester.  Rond 

schooltijd staat de Leopoldstraat toch stil. 

 

In de Bevrijdingsstraat is er geen bord zone 30 aan de 

schoolomgeving terwijl dit al verplicht is vanaf 2005. De 

burgemeester en bevoegde schepen wisten niet dat er geen bord 

zou hangen en gaan dit verder nakijken.  

 

Toch geven burgers aan dat hier snel wordt gereden, ook al 

gemeld bij de politie, maar de burgemeester wist ook hier niets 

van af.  
 

3. Kolonie 

Hugo Cornelis 

Is er al een zicht op de verdeling van de gebouwen van de kolonie 

na de 2 open oproepen? 
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Antwoord: 

Neen, er is geen zicht op de verdeling omdat die er voorlopig niet 

gaat komen, men geeft zelf aan dat wat betreft deze twee open 

oproepen alles niet is verlopen zoals ze zelf wilden en eigenlijk ook 

toegaven dat het een rommeltje was.  Op dit ogenblik wordt er 

gevraagd om iets in te dienen voor een gebouw dat nog niet is 

gerenoveerd en in een domein dat nog niet optimaal benut is.  

Binnen 3à4 jaar zal dit anders zijn en hoopt men op een vlotte 

indeling van de panden. 

De eigenaars van de twee ingediende dossiers zijn hiervan op de 

hoogte gebracht. 

Later dit jaar gaat men alles terug bekijken en een meer 

gedetailleerde open oproep plaatsen voor deze gebouwen nl.de 

quarantainestal, aardappelkelders en de grote graanschuur.  

 

Tijdens de burgemeestersmarathon kwam “het midden 

magazijn” en nog wat woningen ter sprake.  Over wat gaat 

dit en welke plannen moeten we hier verwachten? 

 

Antwoord: 

Burgemeester heeft dit inderdaad gezegd tijdens de 

burgemeestersmarathon maar hier is nog niets concreet. Hier kijkt 

hij toch in de toekomst om niet te zeggen in een glazen bol. 

Mogelijks binnen 6 à 7 jaar maar in zijn verhaal kwamen veel 

als(en) voor. 


