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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 13 juni 2019  
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 

2019. 
 
Aankoop 
 
 2. Goedkeuring van de gunning voor buitengewone onderhoudswerken aan gemeentewegen, 

dienstjaar 2019. De opdracht handelt over de heraanleg van de Markweg te Meersel-Dreef. 
 3. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor het busvervoer voor het schoolzwemmen 

tijdens het schooljaar 2019 - 2020. 
 4. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor de stookplaatsrenovatie in school De 

Scharrel. 
 5. Goedkeuring voor het samenwerkingsvoorstel van Mondea (via Poolstok) voor allerhande 

coaching- en mentoringopdrachten. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 6. Kennisname van het verzoek van VZW Het Convent tot aanpassing voorwaarden overdracht 

ondererfpacht Begijnhof (2019). 
 7. Kennisname van het verzoek van VZW Het Convent tot akkoord met wijziging van de 

statuten/voorwaarden erfpacht Begijnhof. 
 
Burgerzaken 
 
 8. Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen uit het bevolkingsregister op 

basis van politieverslagen. 
 9. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Wortel. 
10. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Hoogstraten. 
11. Aanvraag tot het bekomen van een concessie in het columbarium van Minderhout. 
 
Onderwijs 
 
12. Aanduiden van een nieuwe contactpersoon voor de gemeenschappelijke interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk (gidpbw) vanuit de Intercommunale voor de 
Ontwikkeling van de Kempen (IOK). 

13. Goedkeuren van de vaste benoeming van een directeur basisonderwijs aan de 
scholengemeenschap "gemeentelijke basisscholen Hoogstraten". 

14. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking met 1/5de voor het verlenen van medische 
bijstand van een personeelslid van het onderwijzend personeel. 

15. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking met 1/5de in het kader van het verlenen van 
medische bijstand, voor een personeelslid van het onderwijzend personeel. 

16. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking met 1/5de voor het verlenen van medische 
bijstand van een personeelslid van het onderwijzend personeel. 

17. Kennisname van het ontslag van een administratief medewerker in de gemeentelijke 
basisschool Hoogstraten. 

18. Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker in de 
gemeentelijke basisschool Hoogstraten. 
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Personeel 
 
19. Vaststellen en aanstellen van geslaagde kandidaten technische beambte groen. 
20. Start wervingsprocedure voor de functie van diensthoofd onthaal. 
21. Wijziging lijst met kandidaten voor de functie van projectmedewerker School-straten. 
22. Start bevorderingsprocedure voor de functies van technisch assistent chauffeur en technisch 

assistent wegen (specialisatie signalisatie en omleidingen). 
23. Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur inzake dagelijks personeelsbeheer 

van de maand mei 2019. 
 
Financiën 
 
24. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
25. Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten 

waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
26. Goedkeuren van de aanvragen buurtfeestsubsidies. 
 
Samenleving 
 
27. Samenstelling zorgraad ELZ Kempenland. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één 

regionale zorgzone terecht. Elke ELZ dient een zorgraad op te richten. Voorstel zorgraad 
vanuit Hoogstraten - Noorderkempen Werkt 

28. Vaststellen tarieven buitenschoolse kinderopvang (IBO Stekelbees en gemelde opvang 
basisscholen) voor schooljaar 2019-2020. 

 
Stadsprojecten 
 
29. Goedkeuren tijdelijke politieverordening voor het maken van een rioolaansluiting voor de 

verkaveling Ti Van Schellestraat in Wortel – 24/06/2019 – 05/07/2019. 
30. Gemeentelijke aanvullende politiereglementen op het wegverkeer – goedkeuring delegatie 

van de vaststellingsbevoegdheid te agenderen voor gemeenteraad. 
31. Kermis Wortel 2019 - goedkeuren kermisplan. 
32. Kermis Meersel-Dreef 2019: goedkeuren kermisplan. 
33. Kermis Minderhout 2019 - goedkeuren kermisplan. 
34. Kermis Meerle 2019 - goedkeuren kermisplan. 
 
Stadsontwikkeling 
 
35. Kennisgeving notarissen. 
36. Aktename melding omgevingsproject door STAR BUSINESS BVBA  gelegen Ambachtstraat  

- 2322 Minderhout. 
37. Aktename melding omgevingsproject door Beernaert's Werken BVBA  gelegen Gelmelstraat 

z.n. - 2320 Hoogstraten. 
38. Advies aanvraag omgevingsproject F. KENNES BVBA - Ulicotenseweg 66 bus A te 2328 

Hoogstraten. 
39. Omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling gelegen Meersel 30D - 30E - 

30F te 2328 Meerle. 
40. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 

Hal z.n. - 2322 Minderhout. 
41. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 

Blauwbossen 16 - 2322 Hoogstraten. 
42. Omgevingsvergunning tot het het kappen van bomen gelegen Gouverneursbossen  - 2322 

Minderhout. 
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43. Gedeeltelijke omgevingsvergunning  Van Aertselaerstraat 14 - 2320 Hoogstraten. 
44. Kennisgeving stopzetting van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen Seoelstraat 1 - 

2321 Hoogstraten. 
45. Goedkeuren notariskosten grondafstand perceel grond gelegen te 2321 Hoogstraten (Meer), 

Lokbosstraat. 
 


