
 

 

Verslag Gemeenteraad 

19 December 2019 

1. Verslaggeving 

Onze herhaalde opmerkingen over het belang van een correct verslag zijn duidelijk niet in dovemans 

oren gevallen. Het laatste verslag was veel beter en dat mocht ook gezegd worden. 

 

2. Geen doordacht personeelsbeleid 
 

Het gemeentebestuur wil de komende jaren overgaan tot het aanwerven van een aantal nieuwe 

medewerkers met name om de pensioneringen op te vangen. Daarnaast wil men ook nieuwe functies 

installeren en daar zijn wij het niet mee eens. Zo wil men een diensthoofd sociale zaken aanwerven en 

een stafmedewerker. Tine van der Vloet begrijpt niet waarom in een kleine gemeente als Merksplas er 

naast een algemeen directeur en een adjunct algemeen directeur nóg een extra managementlaag nodig 

is. Waarom wordt er niet ingezet op de basis?  

Efficiënt omgaan met middelen betekent volgens ons dat er o.a. gestreefd wordt naar polyvalentie en 

samenwerken over afdelingen heen. Dat zou veel beter kunnen o.a. in de ondersteunende diensten van 

onze gemeente.  

In een modern personeelsbeleid tenslotte staan competenties van medewerkers centraal. Het 

gemeentebestuur dient hier dringend werk van te maken zowel bij de aanwerving als opleiding van haar 

personeel. N-VA zal dit van dichtbij verder opvolgen.  

 

3. Meerjarenplan: fictie of realiteit? 
 

Het bestuur slaagt er opnieuw niet in om de bevolking op een deskundige manier te vertellen wat men 

de komende jaren gaat doen. Zoals elk jaar stond ook het meerjarenplan 2020-2025 op de agenda.  

Burgemeester en schepenen vertellen uitgebreid wat ze allemaal al gerealiseerd hebben. Op vragen van 

N-VA over wat men de komende jaren wil gaan doen, is het al heel wat stiller. Het gemeentebestuur kan 

geen duidelijke doelstellingen op papier zetten met daaraan gekoppelde bedragen en acties voor de 

volgende 5 jaar. Men miskent op deze manier de bevolking en haar vertegenwoordigers.   

Eén voorbeeld. De volgende 5 jaar blijft het personeelsbestand in de gemeente stabiel terwijl iedereen 

toch weet dat de wereld om ons heen zal veranderen. Welke veranderingen komen op ons af en wat is 

de impact daarvan op het personeel. Dat zijn zaken die volgens N-VA in een meerjarenplan moeten 

staan.  

Wat men gaat doen met de Kolonie? Ook dat kwam niet ter sprake. We hebben nu een duidelijk overleg 

gevraagd samen met het Kempens Landschap om zo een zicht te krijgen op de toekomst van deze site.  

 



 

Ook hebben we gevraagd dat de politiekorpschef en de brandweercommandant een woordje uitleg 

kunnen komen geven de volgende gemeenteraad over hun werking. Hier gaat een heel bedrag naar toe 

en daarom is het belangrijk voor ieder van ons om te weten wat zij met dat budget gaan doen!  

 

We vinden het zeer jammer dat ons bestuur niet met een duidelijke visie, een duidelijk verstaanbaar 

plan komt … waarom kan dat overal en niet in Merksplas?  

 

4. Communicatie over de verschillende belastingen en subsidies kan beter 
 

De komende jaren zullen de opcentiemen en de aanvullende personenbelasting niet verhogen. Het 

bestuur zal de belasting op meeste gemeentelijke dienstverlening ook niet verhogen. Dit kunnen we 

alleen maar toejuichen.  N-VA heeft er wel voor gepleit dat op de website van de gemeente de juiste 

informatie staat en dat is nu niet het geval. 

  

5. Sint-Willibrorduskerk 

De komende jaren zal de kerk opgefrist worden. Monumentenwacht heeft een verslag gemaakt dat 

daarvoor zal gebruikt worden. Het jaarlijkse bedrag aan investeringen wordt daardoor geschrapt. We 

zullen  

6. Eerstelijnszorg in de Kempen 

10 naburige gemeenten/steden vormen sinds kort een ‘eerstelijnszone’. De bedoeling is dat zorg- en 

hulpverleners samen met de lokale besturen een netwerk uitbouwen om beter te gaan samenwerken. 

Het gaat dan om huisartsen, apothekers, psychologen, kinesisten, thuisverpleegkundigen maar ook 

woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg enz.  

N-VA steunt dit idee maar heeft vragen bij de oprichting van de zorgraad.  

Hoe dit allemaal in de praktijk wordt omgezet zal de volgende maanden nog duidelijk moeten worden.  

 

7. Kernlindendijk… 30 km per uur?  

We stelden de vraag om in de Kernlindendijk naar een veiligere verkeerssituatie te kunnen gaan want 

men neemt dit snel als sluipweg en men rijdt er veel te hard.  

De gemeente beaamde dit en ging ook nog advies inwinnen aan de Gemeentelijke adviesraad van 

verkeer. 

We hopen dat dit snel in orde kan komen. 

 



 

8. De Kleireytse Driesen. 

Achter de bestaande wijk komt er een nieuwe wijk bij. Het verkeer van deze wijk zou dan ook deels door 

de bestaande wijk komen wat zorgt voor een onveilige verkeerssituatie. Er spelen veel kinderen midden 

op de straat op het speelplein, er wonen ouderen die ook niet meer zo vlot de straat over steken, …  

We vroegen ons af waarom deze keuze gemaakt is en wat het advies was van de GAV. Maar dat advies is 

nog niet gevraagd. 

 

Wij hopen dat ze hier toch nog eens goed nadenken over de situatie want er moet altijd gezocht worden 

naar op oplossing wat het meest verkeersvriendelijk is!  

 

 


