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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 07 maart 2019 om 13:30 uur 
 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 28 februari 

2019. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 2. RUP Transportzone Meer. Kennisname verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de 

Raad van State door de NV G&V Servicestations en de NV G&V Invest. Goedkeuren 
memorie van antwoord. 

 3. Goedkeuring om het huishoudelijk reglement ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

 4. Goedkeuring om de deontologische code voor lokale mandatarissen ter goedkeuring voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

 
Secretariaat 
 
 5. De kennisgeving van de verschillende gemeenteraadscommissies, het comité Wortel Kolonie 

en hun samenstelling te agenderen voor de gemeenteraad van maart 2019. 
 6. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van een lid van de politieraad te 

agenderen voor de gemeenteraad. 
 7. Aanduiden van de afgevaardigden voor diverse instellingen voor de legislatuur 2019-2025: 

Gemeentelijke Holding, Belfius, Ethias en Benego te agenderen op de gemeenteraad. 
 8. Kennisname en goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 

van PONTES van 27 maart 2019. Goedkeuren van het voorstel van PONTES voor de 
nieuwe samenstelling van de raad van bestuur. Aanduiden van een lid met raadgevende 
stem en aanduiden van de afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
te agenderen op de gemeenteraad. Intrekking van het collegebesluit van 7 februari 2019. 

 
Sociale dienst 
 
 9. Kennisneming Welzijnszorg Kempen correctie jaarrekening 2017, budgetwijziging 2018 en 

budget 2019 te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Programmatie & aanbod 
 
10. Gebruiksovereenkomst weide de Mosten. 
 
Leesrechten managementteam 
 
11. De aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) in de VVSG-bestuursorganen wordt 

geagendeerd op de gemeenteraad. 
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Aankoop 
 
12. Goedkeuring om het bestek en procedure voor buitengewone onderhoudswerken aan 

gemeentewegen, dienstjaar 2019 ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De 
opdracht handelt over de heraanleg van de Markweg te Meersel-Dreef. 

13. Goedkeuring gunning voor de aanstelling van een verzekeringsmakelaar voor de 
verzekeringsportefeuille van stad en OCMW Hoogstraten. 

 
Burgerzaken 
 
14. Toevoeging van personen met een EU-nationaliteit op de kiezerslijst voor de Europese 

verkiezingen. 
15. Aanvraag concessie columbarium Hoogstraten. 
 
Communicatie 
 
16. Abonnement op GoPress - dagelijks overzicht van Hoogstraatse persartikelen. 
 
Duurzame ontwikkeling & Platteland 
 
17. Goedkeuren van de afvaardiging  voor stad Hoogstraten in de Plaatselijke groep Leader 

MarkAante Kempen +. 
 
Onderwijs 
 
18. Aanduiden van twee vertegenwoordigers vanuit het schoolbestuur in de centrumraad van 

CLB-Kempen te agenderen op de gemeenteraad. 
19. Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van OVSG te 

agenderen voor de gemeenteraad. 
20. De afvaardiging in het medezeggenschapscollege te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Personeel 
 
21. Aanduiden van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor OFP Provant te 

agenderen voor de gemeenteraad. 
22. Goedkeuren afvaardiging algemene vergadering Poolstok te agenderen voor de 

gemeenteraad. 
23. Kennisgeving samenstelling afvaardiging vanwege de overheid voor het onderhandelings-en 

overlegcomité met de vakbonden van de gemeente en OCMW. 
24. Kennisgeving samenstelling afvaardiging vanwege de overheid voor het Comité ter Preventie 

en Bescherming op het Werk. 
25. Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur inzake dagelijks personeelsbeheer 

van de maand februari 2019. 
 
Financiën 
 
26. Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van 

bouwmaterialen, stellingen, uitstallingen en andere voorwerpen - 4de trimester 2018. 
27. Vaststellen belastingkohier op parkeren november - aanslagjaar 2018. 
28. Vaststellen belastingkohier op parkeren december- aanslagjaar 2018. 
29. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 stad te agenderen voor de gemeenteraad. 
30. Kennisname aanpassing eenjarig MJP 2019 OCMW te agenderen voor de gemeenteraad. 
31. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 te agenderen voor de gemeenteraad. 
32. Kennisname van de thesaurietoestand per 31 december 2018 te agenderen voor de 

gemeenteraad. 
33. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
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Vrijetijdsbeleid 
 
34. Aanduiden van de politieke afvaardiging voor Erfgoed Noorderkempen en Toerisme 

Provincie Antwerpen te agenderen voor de gemeenteraad. 
35. Aanduiden van de afvaardiging voor het overlegcomité Multifunctioneel Sportcentrum 

Hoogstraten (Sportoase Stede Akkers). 
36. Aanduiden van een stemgerechtigd lid en plaatsvervanger voor het beheerscomité 

Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen te agenderen voor de gemeenteraad. 
37. Aanduiden van de afgevaardigden vanuit de politieke fracties voor de adviesraden van de 

afdeling burger te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
38. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. Circus Pepino te Meerle van 18 augustus 2019 

t.e.m. 26 augustus 2019. 
39. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Trekker Trek Minderhout op 8 en 9 juni 2019. 
40. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Boerenmarkt te Hoogstraten op 8 september 

2019. 
41. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Jumping VLP Minderhout op 8 juni 2019. 
42. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Hobby -en rommelmarkt te Meersel-Dreef op elke 

zondag vanaf 2 juni t.e.m. 25 augustus 2019. 
 
Museum 
 
43. Kijkdag voor schilderij Pieter Faes 
 
Samenleving 
 
44. Principiële verlenging deelname aan Kempens Woonplatform (KWP). 
45. Aanduiding van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de raad van bestuur en de 

algemene vergadering van De Ark te agenderen voor de gemeenteraad. 
46. Aanduiding van een mandataris van de stad Hoogstraten in de raad van bestuur van 

Bouwmaatschappij  De Noorderkempen te agenderen voor de gemeenteraad. 
47. Aanduiding van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de Raad van bestuur en de 

jaarvergadering van de aandeelhouders van de Kempische Heerd nv te agenderen voor de 
gemeenteraad. 

48. Aanstelling van de afgevaardigden voor het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
49. Aanstellen afgevaardigde voor de algemene vergadering van het Centrum voor 

Basiseducatie Kempen te agenderen voor de gemeenteraad. 
50. Goedkeuring van het Charter Gezonde Gemeente en van de samenwerkingsovereenkomst 

met Logo Kempen als Gezonde Gemeente te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Toerisme 
 
51. Goedkeuring om deel te nemen aan de Week van de Korte Keten, akkoord te gaan met het 

voorgestelde programma en de verdere uitwerking er van. 
 
Stadsprojecten 
 
52. Goedkeuren van het project voor het heraanleggen van de Schoolstraat te Minderhout. 
53. Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor het uitvoeren van snoeiwerken in Groot Eyssel. 
 
Stadspatrimonium 
 
54. Goedkeuring Pidpa/HidroSan eindafrekening 2018. 
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Stadsontwikkeling 
 
55. Goedkeuring om het reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 

(HidroSan) en van de tarieven voor de éénmalige dossierkost aan de ontwikkelaar te 
agenderen op de gemeenteraad. 

 
Stadsprojecten 
 
56. Aanduiden van de vertegenwoordigers in de vervoerregioraad te agenderen voor de 

gemeenteraad. 
 
Stadsontwikkeling 
 
57. Aanvraag ondergrondse containers van IOK Afvalbeheer door Papri- Invest voor het project 

De Zagerij. 
58. Omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woonhuizen, een tuinberging, en het 

aanleggen van verhardingen - Beemden 29B-29C - 2322 Minderhout. 
59. Omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 3 loten - Bredaseweg 37A - 37B - 

37C. 
60. Omgevingsvergunning voor de functiewijziging van een bedrijfswoning naar een 

zonevreemde woning, het regulariseren van de inplanting en de gewijzigde uitvoering van 
een garage, het slopen van een tuinberging, en het regulariseren van het aanleggen van 
verhardingen en een parking - Meerleseweg 98A te 2321 Meer. 

61. Omgevingsvergunning VERGO - KWEKERIJEN BVBA tot het veranderen van een 
tuinbouwbedrijf gelegen Elsterdijk 3 - 2321 Meer. 

62. Kennisname besluit omgevingsproject GROEP VAN ROEY NV - Oostmalsesteenweg 261 - 
2310 Rijkevorsel en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoogstraten 
OCMW - Jaak Aertslaan 7 - 2320 Hoogstraten. 

63. Kennisname uitspraak in beroep omgevingsproject JANSEN GALGENVOORT LV gelegen 
Hal 13a - 2322 Minderhout. 

64. Aanduiding van de afvaardiging voor de Watering De Beneden Mark te agenderen voor de 
gemeenteraad. 

65. Aanduiding vertegenwoordiging Bosgroep Kempen Noord vzw. 
66. Aanduiden van een afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van De Lijn te 

agenderen voor de gemeenteraad. 
67. Aanduiding van de politieke afvaardiging voor de Gemeentelijke Begeleidingscommissie te 

agenderen voor de gemeenteraad. 
68. Kennisname van de afgevaardigden voor de werkgroep Trage Wegen te agenderen voor de 

gemeenteraad. 
69. Aanduiden van de afgevaardigden voor de verkeersraad te agenderen voor de 

gemeenteraad. 
 
Secretariaat 
 
70. Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 25 maart 2019. 
 


