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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 10 januari 2019 
 
Secretariaat 
 
 1. Kennisneming van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 

december 2018. 
 
Programmatie & aanbod 
 
 2. Principieel akkoord over de festiviteiten in het kader van de inhuldiging van de kerktoren als 

de restauratiewerken afgerond zijn. 
 
Aankoop 
 
 3. Goedkeuring om het bestek en procedure voor de herinrichtingswerken van de raadzaal van 

het historisch stadhuis op de gemeenteraad te agenderen. 
 4. Goedkeuring om het bestek en procedure voor de plaatsing van een tourniquet (draaideur) 

aan de ingang van het administratief centrum op de gemeenteraad te agenderen. 
 5. Goedkeuring om vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" en van de voorwaarden van 

visumverplichting in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten op de gemeenteraad 
te agenderen. 

 6. Goedkeuring om het bestek en procedure voor levering, implementatie, onderhoud en 
ondersteuning van een FM- en AM-pakket op de gemeenteraad te agenderen. Dit is een  
softwarepakket ter ondersteuning van meldingen, technische mankementen en 
onderhoudstaken en dus een bruikbaar werkinstrument voor de technische diensten. 

 
Onderwijs 
 
 7. Goedkeuren van een zorgkrediet voor 1/5de aan een medewerker in de gemeentelijke 

basisschool Meer. 
 8. Goedkeuren van een loopbaanonderbreking voor 1/5de in het kader van medische bijstand 

aan een medewerker in de gemeentelijke basisschool Meer. 
 
Personeel 
 
 9. Goedkeuren van de terbeschikkingsstelling van 2 medewerkers in De Mosten aan 

Natuurwerk vzw in het kader van het project Proper Hoogstraten. 
10. Goedkeuren van de functiebeschrijvingen en start van de aanwervingsprocedure voor 2 

medewerkers in de afdeling Ruimte met name een coördinator stadsontwikkeling en een 
projectmanager. 

11. Kennisname van de lijst van kandidaten en goedkeuren van de samenstelling van de jury in 
de aanwervingsprocedure voor bibliotheekmedewerker. 

12. Kennisname van de kandidaat en goedkeuren van de samenstelling van de jury in de interne 
procedure voor deskundige personeelsbeheer. 

13. Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur inzake personeelszaken. 
 
Financiën 
 
14. Goedkeuren van de bestelaanvragen. 
15. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
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Vrijetijdsbeleid 
 
16. Goedkeuring om de nieuwe statuten voor de cultuurraad op de gemeenteraad te agenderen. 
 
Museum 
 
17. Kennisname van het verslag van de museumraad van 18 december 2018. 
 
Stadsontwikkeling 
 
18. Goedkeuring van de akte van grondafstand door Van Sundert Cornelis Adrianius voor 

perceel grond langsheen het fietspad langs De Mark - Dreef 8 te Meersel-Dreef  - agenderen 
gemeenteraad. 

19. Kennisname van het besluit voor het omgevingsproject BIO - AGRO BVBA - Terbeeksestraat 
44 - 2321 Hoogstraten. 

20. Kennisname van de uitspraak in beroep voor het omgevingsproject PPS BVBA  -Achteraard 
28 B - 2322 Hoogstraten. 

 
Ruimtelijke ontwikkeling 
 
21. Omgevingsvergunning – Meeusen Jeroen – voor het bouwen van een woonhuis en 

aanleggen van verhardingen – Hooiopper 28 – 2322 Minderhout. 
22. Omgevingsvergunning – Dekkers Henk – voor het uitbreiden van een zonevreemde woning 

met een veranda, het herbouwen van een zonevreemde (afgebrande) loods en het 
aanleggen van verhardingen – Krekelstraat 11 – 2321 Meer. 

 
Stadsontwikkeling 
 
23. Omgevingsvergunning DESCHACHT PLASTICS BELGIUM NV - Antwerpsesteenweg 1068 - 

9041 Gent tot het veranderen van een inrichting gelegen Sint Lenaartseweg 36 - 2320 
Hoogstraten. 

 
Secretariaat 
 
24. Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 28 januari 2019. 
 


