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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 07 februari 2019 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 

2019. 
 2. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van IVEKA van 20 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur 
en het regionaal bestuurcomité en aanduiden van de afgevaardigden voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen te agenderen op de gemeenteraad. 

 3. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van IKA van 19 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur en 
aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen te 
agenderen op de gemeenteraad. 

 4. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van CIPAL dv van 22 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van CIPAL voor de 
samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van twee kandidaat-leden met 
raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen te agenderen op de gemeenteraad. 

 5. Kennisname en goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Pidpa van 25 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur, 
een kandidaat-lid voor het adviescomité A en aanduiden van de afgevaardigden voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen te agenderen op de gemeenteraad. 

 6. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van IOK van 19 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van IOK voor de samenstelling 
van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid met raadgevende stem 
voor de raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen. Agenderen voor de gemeenteraad. 

 7. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van IOK Afvalbeheer van 19 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van IOK Afvalbeheer 
voor de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid 
met raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de afgevaardigden voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. Agenderen voor de gemeenteraad. 

 8. Kennisname en goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van PONTES van 20 maart 2019. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van 
bestuur en een lid met raadgevende stem en aanduiden van de afgevaardigden voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen te agenderen op de gemeenteraad. 

 9. Kennisname van de gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de 
politieraad te agenderen voor de gemeenteraad. 

 
Juridische zaken & advies 
 
10. Goedkeuring om de deontologische code voor lokale mandatarissen ter goedkeuring voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 
11. Goedkeuring om het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 
 
Burgerzaken 
 
12. Aanvraag concessie urnenveld Minderhout. 
13. Aanvraag concessie urnenveld Hoogstraten. 
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14. Aanvraag concessie urnenveld Meerle. 
 
ICT 
 
15. Het voorstel om Welzijnszorg Kempen aan te wijzen als functionaris gegevensbescherming 

wordt geagendeerd op de gemeenteraad. 
 
Onderwijs 
 
16. Goedkeuren van de vaste benoeming van een leerkracht als bijzonder leermeester 

Islamitische godsdienst in de gemeenteschool van Hoogstraten. 
17. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de Academie voor Muziek en 

Woord De Noorderkempen op 13 maart 2019 en aanduiden van de afgevaardigden voor alle  
algemene vergaderingen en kandidaat-leden voor de raad van bestuur te agenderen voor de 
gemeenteraad. 

 
Personeel 
 
18. Goedkeuring om het organogram voor de geïntegreerde organisatie stad en OCMW 

Hoogstraten voor te leggen aan de gemeenteraad van februari. 
19. Voorstel om de vaststelling van de bedragen voor vergoeding wachtdienst voor niet-

brandweerman ambulancier 2019 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
20. Kennisname van de lijst van kandidaten en het aanstellen van de jury voor de 

aanwervingsprocedure van technisch assistent-domeinverantwoordelijke voor De Mosten. 
21. Goedkeuren van de samenstelling van de jury voor de aanwerving van een coördinator 

stadsontwikkeling. 
22. Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur inzake dagelijks personeelsbeheer 

van de maand januari 2019. 
23. Herbevestiging van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 waarin de deontologische 

code voor het personeel van stad en OCMW Hoogstraten werd goedgekeurd. Dit besluit 
wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 
Financiën 
 
24. Goedkeuren van de bestelaanvragen. 
25. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
26. Aanduiden vertegenwoordigers TMVS dv en oproeping voor de buitengewone algemene 

vergadering op 20 maart 2019 te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Programmatie & aanbod 
 
27. Kennisname van de programmatie voor het seizoen 2019-2020 van het 

gemeenschapscentrum Hoogstraten. 
28. Goedkeuring van ondersteuning op vraag van een burger voor een nieuw op te richten 

CoderDojo in Hoogstraten. Een CoderDojo is een digitaal knutselatelier waar kinderen en 
jongeren tussen 7 en 18 jaar terecht kunnen om onder begeleiding spelenderwijs te werken 
aan ICT-vaardigheden zoals programmeren. 

 
Vrijetijdsbeleid 
 
29. Kennisname van het verslag van de Sportraad van 7 januari 2019. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
30. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Aardbeien - en retrokoers op 4 augustus 2019 in 

Hoogstraten. 
31. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Opendeurdag VITO Hoogstraten op 5 mei 2019. 
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32. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. uitbreiding van handelszaak Bloemen Iris 
tijdens Moederdag en Allerheiligen. 

33. Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - Kermisfuif Chiro Meerle 
op 6 en 7 september 2019. 

 
Jeugd 
 
34. Goedkeuren van een subsidie jeugdinfrastructuur voor grote infrastructuur werken aan KLJ 

Minderhout. 
 
Economie 
 
35. Goedkeuring om het aanduiden van afgevaardigden voor volgende organisaties in 

economische sfeer en tewerkstelling: het beheercomité Noorderkempen Werkt, ERSV, 
Streekplatform Kempen en Natuurwerk te agenderen op de gemeenteraad. 

 
Samenleving 
 
36. Goedkeuring om de actie voor betere woonkwaliteit en vermindering CO2 uitstoot door 

energievreetbon verder te zetten in 2019. 
37. Goedkeuring om met IOK en Kamp C samen te werken via het gesubsidieerd project SHINE 

om zo nieuwe methodieken te vinden om nog meer burgers te kunnen bereiken, 
ondersteunen en helpen bij wijkrenovatie. 

 
Stadsprojecten 
 
38. Goedkeuren tijdelijke politieverordening inzake werken met omleiding te Bosuil - 2323 

Wortel. 
 
Leesrechten managementteam 
 
39. Goedkeuring om de voordracht van de kandidaten voor het mandaat in de 

Ledenvergadering, Raad van Bestuur of Financieel Comité van de vereniging voor openbaar 
groen (VVOG) te agenderen op de gemeenteraad. 

 
Stadsprojecten 
 
40. Goedkeuring om de aanduiding van een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur van het 

Maasbekken te agenderen op de gemeenteraad. 
 
Stadsontwikkeling 
 
41. Goedkeuring om de grondafstand van het perceel grond gelegen te 2321 Hoogstraten 

(Meer), Lokbosstraat te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling 
 
42. Aanstelling van een stedenbouwkundig inspecteur binnen de intergemeentelijke 

dienstverlening tot handhaving ruimtelijke ordening zoals opgezet door IOK. 
 
Stadsontwikkeling 
 
43. Goedkeuring om in te stappen in de groepsaankoop dakisolatie en groendaken 

georganiseerd door IOK. 
44. Omgevingsvergunning voor Fluvius System Operator CVBA, gelegen Remi Lensstraat 23 te 

2320 Hoogstraten. 
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45. Kennisname besluit Vlaamse Regering m.b.t. de afwijkingsaanvraag van  BCT Energy 2 BV- 
Bredaseweg 7 - 4881DC Zundert, gelegen Amsterdamstraat 40 - 2321 Meer. 

46. Aktename melding omgevingsproject door Frans Geens en Hilde Van Dyck van ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten gelegen Sint Lenaartseweg 67 - 2320 Hoogstraten. 

47. Omgevingsvergunning - Mehmet Gultekin - voor het bouwen van een woonhuis en het 
aanleggen van verhardingen - John Lijsenstraat 15A. 

48. Omgevingsvergunning - Van Gelder Jeroen - voor het bouwen van een woonhuis, en het 
aanleggen van verhardingen, met afwijking van de verkavelingsvoorschriften. 

49. Advies aanvraag omgevingsproject VERMEIREN - VRIENDS LV - Withof 2A - 2322 
Minderhout. 

50. Advies aanvraag omgevingsproject Belgian Shell NV - Kantersteen 47 - 1000 Brussel tot het 
exploiteren van een servicestation gelegen Riyadhstraat 11 - 2321 Meer. 

51. Advies aanvraag omgevingsproject JAN LEENAERTS NV - Groot Eyssel 21 - 2328 
Hoogstraten. 

 
Secretariaat 
 
52. Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van  25 februari 2019. 
 


