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BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 25 februari 2019 om 20.00 uur 
 
 
Mevrouw, 
Meneer, 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jef Vissers, heeft de eer U uit te nodigen voor de 1° 
maal, tot het bijwonen van de vergadering van de Gemeenteraad op maandag 25 februari 2019 te 
20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het stadhuis. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 28 januari 2019. 
 2. Kennisname geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad. 
 3. 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. 

 4. 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. 

 5. Kennisname en goedkeuren van het agendapunt 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. 

 6. Kennisname en goedkeuren van het agendapunt 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. Aanduiden van de afgevaardigden voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen. 

 7. 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. Aanduiden van de afgevaardigden voor de 
vergadering. 

 8. 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. 

 9. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van Pidpa van 25 maart 2019. Goedkeuren voorstel van Pidpa voor de samenstelling van de 
nieuwe raad van bestuur. Aanduiden van een kandidaat-lid voor het adviescomité A en een 
kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur. Aanduiden van de 
afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

10. Aanduiden afgevaardigden organisaties in economische sfeer en tewerkstelling als het 
beheercomité Noorderkempen Werkt, ERSV, Streekplatform Kempen, en Natuurwerk. 
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11. 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. 

12. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 
20 maart 2019 en aanduiden van de afgevaardigden voor de algemene vergaderingen en 
kandidaat-lid voor de raad van bestuur. 

13. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het Bekkenbestuur Maasbekken. 
14. Voordracht van de kandidaten voor het mandaat in de Ledenvergadering, Raad van Bestuur 

of Financieel Comité van de vereniging voor openbaar groen (VVOG). 
15. Goedkeuring van het organogram voor de geïntegreerde organisatie stad en OCMW 

Hoogstraten. 
16. Herbevestiging van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 waarin de deontologische 

code voor het personeel van stad en OCMW Hoogstraten werd goedgekeurd. 
17. Vaststellen bedragen vergoeding wachtdienst voor niet-brandweerman ambulancier - 2019. 
18. Goedkeuren grondafstand perceel grond gelegen te 2321 Hoogstraten (Meer), Lokbosstraat. 
19. Aanstellen van Welzijnszorg Kempen als functionaris gegevensbescherming. 
 
 
 

Hoogstraten, 15 februari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren 
algemeen directeur 

 
Jef Vissers 

voorzitter 
 


