
art 2— De pns ‘ in de opdracht w lat m pT ikc in ai t 1 wordt t.tcr imd op SOC (Hit) Ir (mcl
BI\V).

art 3— De opdracht zal gegrind worden bij ondeiliaridelingsprocedtii e zonder bekendmaking hij
toepassing \ an artikel 17 § 2—1 ca van de wei \ an 24. 12. 1003.

art 1- In de financiering \•an deze uitgave zal oorzien worden op artikel 35116/711-51 van de
gemeentebegroting 1008.

art 5— Dii besluit wordt onderworpen aan het decreet van 28 april 1003. lioudende regeling voor
het \ 1 aamse Gewest, ‘ an het administratief toezicht op de gemeenten.

13 Oprichting commissie Nlerksplas—Kolonie.

De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad:

Gelet op liet belang van het domein \ Ierksplas-Kolonie.

Gezien er een consensus bestaat bij de \Ierksplasse bevolking en het gemeentebestuur oni liet
domein van \ lerksplas—Kolonie in haar huidige staat te behouden:

Gelet dat. in overleg met de heer D Toelen \an de Stichting Kempens Landschap en naar aiialouie
an de Stedelijke Commissie Wortel—Kolonie van Hoogsiralen. hei oppoi’ititm is om o er te gaan

tot oprichting mi een comniissie \ terksplas—Kolonie.

Gelet op liet besltut van de gemeenteraad van 11 september 1998 waarbij de genieenteraad zich

lwincipieel akkoord verklaart niet de oprichting ‘.an een commissie Merksplas—Kolonie,

Overwegende dat de bedoeling van deze coniniissie is de opvolging te doen van liet lot van de
strafinricliting. Tevens geeft ze advies hij beslissingen i.v.m. de bestemniing van liet domein. Om
deze taak naar behoren te kunnen doen, zal de commissie de vinger aan de pols houden bij de
lokale gemeenschap en de nodige informatie verschaflèn via verschillende kanalen:

Daar de hogere oerheid beide donieinen als eén geheel beschouwt, is liet wenselijk dat in de
gemeentelijke commissie een afge\ aardigde van de Stedelijke Commissie” zoti zeiden Anderzijds
zal een lid van “Het Platform’’ in de Stedelijke Commissie van Hoogstraten een stem in liet kapittel
hebben.

erw egende dat bij de samenstelling van de coniissie ‘ olgende zaken belangrijk zijn

• De commissie wordt voorgezeten door een lid ‘ an liet college
• De ondervoorzitter en secretaris worden gekozen uit de leden die niet zetelen in de

genieenteraad.
• De afizevaardiuden an de flacties lioe\ en niet per definitie in de uemeenteraad ie zeiden

• Alle fi’actïes en/of uroepen duiden eflèctie e leden en plaatsveivangers aan Indien een an de
et1èctiee leden niet aanwezig kan zijn. wordt het \eflegenwoordigd door zijn plaatsvervanger

Gelet op liet oorstel van liet schepencollege



De comniissie duidt in haar schoot iemand aan die, samen met de burgemeester of zijnafgeaardigde. de vergaderingen an de Stuurgroep Stichting bijwoont en adviseert.

art 3— De diverse woepen dienen hun kandidaten en plaatsvervanuers schriftelijk mede te delenaan liet college van burgemeester en schepenen ‘.oor 15 december 1908.

art. 1- ARchrift van deze beslissing zal torden overgemaakt aan
— de heer pro. inciegouvernetir
- de Stichting Kempens Landschap
- de betrokken gemeentediensten.

14 Goedkeuring lastvoorwaarden. wijze van 2unnen en rarning voor aankoop materialenvoor riolering Steenweg op Beerse (aan witte huizen).

De in openbare \‘ergadenng zetelende gemeenteraad.

Gelet op de uemeente\et meer bepaald artikel 117, 1 lid en artikel 23-4,1 rjid.

Gelet op de t’et van 24 december 1903 betreflènde de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken. leveringen en diensten inzonderheid art, 7 1 en 2,10.

Gelet op het K 13 van 08januari 1996 berretYende de O\ erheidsopdrachten voor aanneming van
\\erken [e eringen en diensten en de concessies \ an openbare \\erken.

Gelet op het IK. 13 van 26 september 1996 tot bepulinu van de algemene tiitvoeringsregels van de
O\ erheidsopdrachten en \ an de concessies voor openbare ; erken.

O\ enegende dat dient o ergegaan te orden tot aankoop van een materialen voor riolering
Steein\eg op l3eerse (aan \\itte huizen)

Gelet op artikel 117 van de gemeentewet:

Na beraadsiaging terzake.

Besluit met eenparigheid an stemmen

art. 1— O\er te gaan tot de opnchting ‘an een commissie 1erksplas—KoIonie.

art 2— Deze commissie als volgt samen te stellen
1. Voorzitter : lid van liet college
2. 2 afgevaardigden van de fractie Nieuw
3. 2 afgevaardigden van de fractie W.l.L.R.Y.C.’
1 1 afuevaardide van de hactie “Volksbelanuen”
5. t afgevaardigde van de “GALT’
6. 1 afgevaardigde van de bewoners van Merksplas-Kolonie
7. 1 afgevaardigde van de GAV
8. 1 afgevaardigde an de turani’
9. 1 afgevaardigde van de GA\lN
IS 1 afgevaardigde van 1-let Platform Red Merksplas-Kolonie’
II. afgevaardigde van “Marcblas’
12 1 afgevaardigde v.aarnenwr van de Stedelijke Commissie
13. 1 afgevaardigde van de VVV.


