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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 17 januari 2019 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 10 januari 

2019. 
 
Aankoop 
 
 2. Goedkeuring bestek en procedure voor de aanstelling van een verzekeringsmakelaar voor 

de verzekeringsportefeuille van stad en OCMW Hoogstraten. 
 3. Goedkeuring van de gunning voor aanpassingswerken aan de achteringang van het 

administratief centrum. 
 
Burgerzaken 
 
 4. Goedkeuring van ambtshalve afvoeringen uit de bevolkingsregisters op basis van 

politieverslagen. 
 5. Goedkeuring aanvraag concessie begraafplaats. 
 6. Goedkeuring aanvraag concessie urnenveld. 
 7. Goedkeuring aanvraag concessie urnenveld. 
 8. Goedkeuring aanvraag concessie columbarium. 
 
Onderwijs 
 
 9. Goedkeuren van de wijziging van de tijdelijke aanstelling van een leerkracht aan de 

basisschool van Meer. 
 
Personeel 
 
10. Besluit waarbij de bevoegdheid van duidelijk omschreven zaken in het kader van dagelijks 

personeelsbeheer gedelegeerd wordt van het college van burgemeester en schepenen naar 
de algemeen directeur vanaf 1 januari 2019. 

 
Financiën 
 
11. Goedkeuring om specifieke betaalopdrachten te mandateren en betaalbaar te stellen, 

waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen. 
12. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Programmatie & aanbod 
 
13. Goedkeuring van de deelname aan Kamp Noord, een intergemeentelijk concours dat 

afwisselend jonge bands en dj’s de kans geeft om podiumervaring op te doen. 
14. Bekrachtigen van de aanstelling van de door de selectiejury voorgedragen kandidaat als 

stadsdichter van Hoogstraten voor 2019-2020. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
15. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. Receptie 50 jaar meisjeschiro Meerle op 16 

maart 2019. 
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16. Goedkeuren afwijking geluidsnormen en tijdelijk politiereglement voor occasioneel 
evenement - Squadra op 20 april 2019. 

 
Vrijetijdsbeleid 
 
17. Goedkeuren van de uitbetaling van de 6de schijf van de renteloze lening aan vzw Den Dolf 

Minderhout. 
 
Museum 
 
18. Kennisname van een overzicht van kleine schenkingen die het Stedelijk Museum ontvangen 

heeft in 2018. 
 
Economie 
 
19. Behandeling van de aanvraag voor een standplaats ambulante handel door Jan Storms op 

de Transportzone in Meer. 
 
Samenleving 
 
20. Goedkeuren subsidiëring van scholengemeenschap Markdal voor de lessen Nederlands - 

NT2 aan anderstalige leerlingen. 
21. Goedkeuren ondersteuning CLB Kempen voor de organisatie van een infomoment secundair 

onderwijs voor anderstalige ouders in Hoogstraten. 
 
Openbare werken 
 
22. Kennisgeving schattingsverslag nieuwe verkaveling langsheen Poeleinde te Wortel. 
 
Stadsontwikkeling 
 
23. Kennisname uitspraak in beroep omgevingsproject Daniël Roeleveld - Loenhoutseweg 113 - 

2320 Hoogstraten. 
24. Kennisname uitspraak in beroep omgevingsproject AS 24 - BELGIUM NV - Kunstlaan 40 - 

1040 Brussel tot bouwen en exploiteren van een volautomatisch tankstation op een terrein 
gelegen Riyadhstraat 9 - 2321 Meer. 

25. Aktename melding omgevingsproject door Evi Verheijen gelegen Poeleinde 20 - 2323 
Hoogstraten. 

26. Omgevingsvergunning - Braspenning Jozef – voor het slopen van een woning – Worteldorp 
17 – 2323 Wortel. 

27. Omgevingsvergunning - Kustermans Guy – voor het verbouwen en uitbreiden van een 
zonevreemde woning, het slopen van een garage en het aanleggen en verwijderen van 
verhardingen - Gestelsestraat 38 – 2321 Meer. 

28. Omgevingsvergunning - Natuurpunt Beheer VZW – voor het verbeteren van een bosweg 
naar een parkeerterrein - Ulicotenseweg  - 2328 Meerle. 

29. Kennisname besluit omgevingsproject LEENAERTS BIO - PRODUCENT BVBA met als 
contactadres Groot Eyssel 18 te 2328 Hoogstraten. 

30. Omgevingsvergunning - Van Bergen Jorn – voor het verbouwen van een woning – 
Rommensstraat 2 – 2321 Meer. 

31. Omgevingsvergunning ENTREC NV - Riyadhstraat 32 - 2321 Meer. 
32. Omgevingsvergunning - Adams Bram - voor de functiewijziging van een varkensstal naar 

een hondenkwekerij, het plaatsen van hondenrennen, het regulariseren van een voorgevel, 
en het aanleggen van verhardingen - Achteraard 5 - 2322 Minderhout. 

 


