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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 21 februari 2019 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 14 februari 

2019. 
 
Aankoop 
 
 2. Goedkeuring van de gunning voor de aanstelling van een dienstverlener voor een 

materiaaltechnisch onderzoek van de Calvarie Begijnhofkerk Hoogstraten. 
 3. Groepsaankoop IOK. Goedkeuring gunning voor de groepsaankoop voor het nazicht en 

onderhoud van brandblusmiddelen. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 4. Begijnhof. Vaststelling van de mogelijkheid tot het vestigen van een hypotheek op het 

erfpachtrecht. 
 
Burgerzaken 
 
 5. Het college beslist om een jobstudent aan te werven ter ondersteuning van het in kaart 

brengen van de begraafplaatsen. 
 6. Het college bepaalt de kostprijs van de kiezerslijst voor de verkiezingen op 26 mei 2019. 
 7. Het college bepaalt de kieslocaties voor de verkiezingen van 26 mei 2019. 
 8. Inschrijving op kiezerslijst Europese verkiezingen. 
 
Onderwijs 
 
 9. Goedkeuren van de vaste benoeming en tijdelijk andere opdracht van een personeelslid als 

kleuteronderwijzer in de school van Hoogstraten, Wortel en Meer/Meersel-Dreef. 
10. Goedkeuren van de vaste benoeming en tijdelijk andere opdracht van een personeelslid als 

onderwijzer in de school van Wortel. 
11. Goedkeuren vaste benoeming en tijdelijk andere opdracht van een personeelslid als 

administratieve medewerker in de school van Wortel en Meer/Meersel-Dreef. 
12. Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid als kleuteronderwijzer in de 

school van Hoogstraten. 
13. Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid als leermeester lichamelijke 

opvoeding in de school van Hoogstraten. 
14. Goedkeuren van de vaste benoeming van een personeelslid als leraar interieurontwerp aan 

het deeltijds kunstonderwijs (IKO) van Hoogstraten. 
15. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking -1/5 in het kader van medische bijstand van een 

personeelslid aan de gemeenteschool van Meer. 
16. Goedkeuren van een voltijdse loopbaanonderbreking medische bijstand en palliatieve zorgen 

van een kleuterleidster aan de school van Meer. 
17. Goedkeuren van de stopzetting van de voltijdse loopbaanonderbreking palliatieve zorgen 

van een personeelslid van de gemeentelijke basisschool Meer. 
18. Goedkeuren van het zorgkrediet -12/24 van een personeelslid van de gemeentelijke 

basisschool Wortel. 
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19. Goedkeuren van het verlof verminderde prestatie -12/24 van een personeelslid van de 
gemeentelijke basisschool Wortel. 

20. Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid als leraar beeldatelier aan het 
deeltijds kunstonderwijs (IKO) van Hoogstraten. 

21. Goedkeuren van het onbezoldigd ouderschapsverlof van een personeelslid van het deeltijds 
kunstonderwijs in Hoogstraten (IKO). 

 
Personeel 
 
22. Het college stelt een bibliotheekmedewerker aan. 
23. Het college stelt een technisch assistent - wegen aan. 
24. Het college stelt een arbeider (technisch beambte) - wegen aan. 
25. Het college stelt een technisch assistent - domeinverantwoordelijke De Mosten aan. 
26. Het college neemt kennis van de gevoerde selectieprocedure voor technisch assistent-

gebouwen-elektriciteit, er slaagde geen enkele kandidaat. 
27. Opstarten van twee wervingsprocedures voor de afdeling ruimte. 
 
Financiën 
 
28. Goedkeuren van de bestelaanvragen. 
29. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Bibliotheek 
 
30. Goedkeuring van de upgrade en installatie van het bibliotheeksysteem V-smart air. Deze 

software wordt gebruikt bij kerntaken van de bibliotheek, zoals het uitlenen en inleveren van 
materialen, de ledenadministratie, collectiebeheer en boeteadministratie. 

31. Goedkeuring van de vervanging van de defecte betaalautomaat in de hoofdbibliotheek. 
 
Vrijetijdsbeleid 
 
32. Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 8 februari 2019. 
33. Goedkeuren verder verloop voorontwerpfase project Gymcomplex Hoogstraten. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
34. Het college neemt kennis van de C-evenementen die volgens het reglement occasionele 

evenementen zijn aangevraagd tussen 12 december 2018 en 14 februari 2019. 
35. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Schoolfeest Basisschool De Scharrel te 

Minderhout op 28 april 2019. 
36. Goedkeuren praktische afspraken en tijdelijk politiereglement i.v.m. Meerse Triatlon op 2 juni 

2019 in De Mosten. 
37. Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - Valenciafeesten op 17, 

18 en 19 augustus 2019. 
38. Goedkeuren tijdelijk politiereglement en afwijking geluidsnormen i.v.m. Gildefeest op 21, 22 

en 23 juni 2019 te Meerle. 
39. Toestemming om De Mosten te gebruiken als picknickplaats op 11 juli 2019 voor de 

Wielerzesdaagse van de Stichting Jeugdwerk Baarle. 
 
Samenleving 
 
40. Het college stemt in met het inschakelen van een extern communicatiebureau om de 

communicatiestrategie rond Fabrik Elentrik te herdenken, bedoeling is om nog meer 
bewoners te bereiken. 

 
Stadsontwikkeling 
 



 

• agenda schepencollege 2019-02-21 • pagina 3 van 3 

Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten - tel (03) 340 19 11 - fax (03) 340 19 66 

41. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda - gelegen Gemeentestraat 8 – 
2322 Minderhout. 

42. Omgevingsvergunning - voor het ontbossen van een perceel bos en het vellen van 38 
bomen - Rietweg - 2328 Meerle. 

43. Het college neemt kennis van het verslag van de verkeersraad van 11 februari 2019. 
 


