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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 23 mei 2019 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 

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

van 27 juni 2019 te agenderen op de gemeenteraad. 
 3. Voorbereiden van de agendapunten van het bestuurlijk overleg met Zundert op 18 juni 2019. 
 
Aankoop 
 
 4. Goedkeuring voor de toewijzing van het onderhoud en snoeien van openbaar groen voor de 

maand juni 2019. 
 5. Goedkeuring van de gunning voor de opmaak van een beheersplan voor Parochiekerk 

Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en omgeving. 
 6. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor de aankoop en levering van ICT-

materiaal voor de gemeentelijke basisscholen en IKO. 
 
Onderwijs 
 
 7. Kennisname van de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van een lid van 

het onderwijzend personeel. 
 8. Goedkeuren van de halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand van een 

medewerker van het onderwijzend personeel. 
 9. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking met 1/5de voor het verlenen van medische 

bijstand voor een lid van het onderwijzend personeel. 
10. Goedkeuren van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking met 1/5de voor het verlenen van 

medische bijstand voor een personeelslid van het onderwijzend personeel. 
11. Goedkeuren van het halftijdse verlof voor verminderde prestaties voor het schooljaar 2019-

2020 van een lid van het onderwijzend personeel van het I.K.O. 
 
Personeel 
 
12. Kennisname besluiten van de algemeen directeur van april 2019. 
13. Aanstelling medewerker schoonmaak uit wervingsreserve. 
 
Financiën 
 
14. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Programmatie & aanbod 
 
15. Principieel akkoord: Realiseren van een kleine tentoonstellingsruimte in de hoofdbibliotheek 

van Hoogstraten in het kader van 'PoweredbyWAK'. 
16. Aanpassing gebruiksovereenkomst voor de weide van Dhr. Rijvers, gelegen Hoogeind te 

Meer, tegenover het recreatiedomein De Mosten.  
 
Vrijetijdsbeleid 
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17. Toewijzen opdracht opmaak gemene huurovereenkomst lokalen 4-5-6 Meerle aan notaris 
Michoel-Bremans. 

18. Kennisname verslag beheerraad Sportraad 6 mei 2019. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
19. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. Heilig Bloed 2019 op zondag 16 juni, woensdag 

19 juni en zondag 23 juni 2019. 
20. Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - Heilig bloedfestival op 

19 juni 2019. 
21. Goedkeuren van de aanvragen buurtfeestsubsidies. 
 
Stadsprojecten 
 
22. Goedkeuren van het mobiliteitsplan Heilig Bloed 2019. 
 
Stadsontwikkeling 
 
23. Kennisgeving van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen. 
24. Verzoek tot opname in het vergunningenregister oude schuur, gelegen Hal 3 te 2322 

Minderhout. 
25. Advies aanvraag omgevingsproject  Looi 9 - 2321 Hoogstraten. 
26. Advies aanvraag omgevingsproject VEVAR BVBA - Sluiskensweg 10 - 2321 Hoogstraten. 
27. Advies aanvraag omgevingsproject BCT Energy 2 - Amsterdamstraat - 2321 Meer. 
28. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, het renoveren van het dak en 

een nieuwe inrichting van de raadzaal en bijruimte van het historisch stadhuis, gelegen 
Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten. 

29. Omgevingsvergunning GRASZODEN OOMS BVBA - Terbeeksestraat 71B - 2321 Meer. 
30. Vergunning voor een vrijstaande woning, gelegen Sint-Michielsstraat 38 te 2322 Minderhout 
31. Omgevingsvergunning  Voort 46 - 2320 Hoogstraten. 
32. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 

Oude Meerleseweg z.n. - 2321 Meer. 
33. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 

Riyadhstraat 11 - 2321 Hoogstraten. 
34. Omgevingsvergunning tot het het verbouwen van een handelsruimte met woning naar een 

handelsruimte met zorgwoning en het herbouwen van een garage gelegen Vrijheid 113 - 
2320 Hoogstraten. 

35. Weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning langs servitudeweg 
Loenhoutseweg z/n. 

36. Weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen na het slopen van 
de bestaande bebouwing, gelegen 's Boschstraat 13 - 2320 Hoogstraten. 

37. Opname tot het openbaar domein van het binnengebied Minderhoutdorp 52-56 
Noorderkempen te agenderen voor de gemeenteraad. 

 
Stadsprojecten 
 
38. Veiligheidsmaatregelen vanaf code geel voor begijnhof Hoogstraten. 


