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

BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 27 mei 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 27 mei 2019 te 
20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het stadhuis. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 29 april 2019. 
 2. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van IOK van 27 juni 2019. Goedkeuren van de statutenwijziging. 
 3. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van IOK Afvalbeheer van 27 juni 2019. Goedkeuren van de statutenwijziging. 
 4. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van Pidpa van 

21 juni 2019. 
 5. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van IVEKA van 18 juni 2019. 
 6. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IKA van 17 

juni 2019. 
 7. Kennisname en goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 

19 juni 2019. 
 8. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de academie voor muziek en 

woord de Noorderkempen G.O.L. 
 9. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van TMVS van 11 juni 2019. 
10. Kennisname van de jaarrekening 2018 van het OCMW. 
11. Goedkeuren van de doelstellingenrealisatienota 2018. 
12. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 stad Hoogstraten. 
13. Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de restauratie, de uitbreiding en de 

herinrichting van het Raadhuis Meerle. 
14. Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de herinrichtingswerken van de raadzaal 

van het historisch stadhuis. 
15. Goedkeuring van de selectieleidraad, het bestek en de procedure voor het afsluiten van 

verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten. 
16. Goedkeuren van de statuten van de gemeentelijke cultuurraad. 
 
 

Hoogstraten, 17 mei 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren 
algemeen directeur 

 
Jef Vissers 

voorzitter 
 


