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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 28 maart 2019 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 

2019. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 2. Kennisname van het werkdocument over de kwartaalrapportering van het vierde kwartaal 

2018 in functie van het meerjarenplan. 
 
Aankoop 
 
 3. Goedkeuring van de stopzetting van de opdracht voor de herinrichtingswerken van de 

raadzaal van het historisch stadhuis. 
 
Burgerzaken 
 
 4. Verkiezingen 2019: vaststellen van de kiezerslijst. 
 5. Aanvraag van een concessie op het urnenveld van Hoogstraten. 
 6. Aanvraag van een concessie op het urnenveld in Hoogstraten. 
 
Onderwijs 
 
 7. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking -1/5 in het kader van  medische bijstand van een 

personeelslid van de gemeenteschool van Meer. 
 8. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking -1/5 in het kader van medische bijstand van een 

personeelslid van de gemeenteschool van Meer. 
 9. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking -1/5 in het kader van medische bijstand van een 

personeelslid in de gemeenteschool van Meer. 
10. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking -1/5 in het kader van medische bijstand van een 

personeelslid van de gemeenteschool van Hoogstraten. 
11. Goedkeuren van een voltijds onbezoldigd ouderschapsverlof van een personeelslid van de 

gemeenteschool van Meer. 
12. Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid als onderwijzer in de 

gemeenteschool van Meer. 
13. Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid als onderwijzer aan de 

gemeenteschool van Meer. 
14. Goedkeuren van een halftijdse tijdelijke aanstelling van een personeelslid als kleuterleidster 

in de basisschool van Meer/Meersel-Dreef. 
 
Personeel 
 
15. Het college stelt een technisch assistent-schilder aan uit de wervingsreserve 
16. Goedkeuring van de start van de aanwerving van een expert land, natuur en landbouw via 

een interne procedure.  
17. Goedkeuren functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden voor de functie van 

administratief medewerker. 
18. Het college stelt een coördinator stadsontwikkeling aan. 
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Financiën 
 
19. Vaststellen belastingkohier op het openhouden van drankgelegenheden na sluitingsuur - 

2019. 
20. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Vrijetijdsbeleid 
 
21. Goedkeuren van een projectsubsidie voor cultuur. 
22. Goedkeuren van het gebruik van de inkomhal van het stadhuis door Davidsfonds. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
23. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. uitbreiding handelszaak Dominiek Van Den 

Bosch tijdens Trendy Summer Days op 27 en 28 april 2019. 
24. Goedkeuren inname openbaar domein in functie van een occasioneel evenement door KLJ 

Minderhout op 4 en 5 mei 2019.  
25. Goedkeuren tijdelijk politiereglement en afwijking geluidsnormen i.v.m. Bal op Hal te 

Minderhout op 30 april 2019. 
 
Stadsprojecten 
 
26. Goedkeuring voor de opstarting van een mini-competitie voor de aanstelling van een 

ontwerpbureau voor de restauratie van de Sint-Lucia kapel. 
 
Stadsontwikkeling 
 
27. Advies college inzake beroepsprocedures omgevingsprojecten. 
28. Advies inzake beroep omgevingsproject Lage Rooy z.n. - 2328 Meerle. 
29. Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een tuinhuis en het regulariseren van een 

tuinhuis en een tuinmuur, gelegen Dokter Gommersstraat 7 te 2328 Meerle. 
30. Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, het slopen van 

bijgebouwen, het bouwen van een garage, en het aanleggen van verhardingen - Meerseweg 
173 - 2321 Meer. 

31. Omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning, het 
bouwen van een zonevreemd bijgebouw, het slopen van een schuur, het aanleggen van 
verhardingen, en het vellen van 4 bomen - Bergenstraat 16 - 2321 Meer. 

32. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis en een garage/carport en het 
aanleggen van verhardingen - Minderhoutsestraat 39A - 2320 Hoogstraten. 

33. Goedkeuren om een subsidie aan te vragen voor de opmaak van een beleidsplan ruimte 
voor Hoogstraten. 

 


