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VERSLAG 
Gemeenteraad 
 

Maandag 25 maart 2019 
• aanwezig 

Jef Vissers, voorzitter 
Marc Van Aperen, burgemeester 
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe en Jos Martens,schepenen 
Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, 
Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van 
Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van 
den Bogaert en Ans Lochten, raadsleden 
 
• verontschuldigd 

Katrien Brosens, schepen 
 
De gemeenteraad regelmatig bijeengeroepen door Jef Vissers, voorzitter, overeenkomstig artikel 
19 en 20 van het decreet lokaal bestuur, vergadert in het stadhuis, op hoger vermelde datum om 
20.00 uur. 
 
De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld en verklaart de vergadering voor 
geopend ter behandeling van volgende punten: 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019. 
 2. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 stad. 
 3. Kennisname aanpassing eenjarig MJP 2019 OCMW. 
 4. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 geconsolideerd. 
 5. Kennisname van de thesaurietoestand per 31 december 2018. 
 6. Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. 
 7. Kennisgeving aan de gemeenteraad van de verschillende gemeenteraadscommissies, het 

comité Wortel Kolonie en hun samenstelling. 
 8. Vaststelling van de deontologische code voor lokale mandatarissen. 
 9. Goedkeuring van het reglement voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen en 

ere-titels. 
10. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van een lid van de politieraad. 
11. Goedkeuring van het bestek en de procedure voor buitengewone onderhoudswerken aan 

gemeentewegen, dienstjaar 2019. De opdracht handelt over de heraanleg van de Markweg 
te Meersel-Dreef. 

12. Kennisname van de correctie van de jaarrekening 2017, de budgetwijziging 2018 en budget 
2019 van Welzijnszorg Kempen. 

13. Goedkeuren van het Charter Gezonde Gemeente en van de samenwerkingsovereenkomst 
met Logo Kempen als Gezonde Gemeente. 

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van de mobiliteitsstudie 
"gebiedsgerichte visie Noorderkempen". 

15. Goedkeuring van het reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 
(HidroSan) en van de tarieven voor de éénmalige dossierkost aan de ontwikkelaar. 

16. Goedkeuren aanduiden vertegenwoordigers in de vervoerregioraad Kempen. 
17. Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019. 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 
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van bestuur. Aanduiden van een lid met raadgevende stem en aanduiden van de 
afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 

18. Aanduiden van de afgevaardigden voor diverse instellingen en samenwerkingsverbanden 
voor de legislatuur 2019-2025: Gemeentelijke Holding, Belfius, Ethias en Benego. 

19. Aanduiden van vertegenwoordigers in de VVSG-bestuursorganen. 
20. Aanduiden van twee vertegenwoordigers vanuit het schoolbestuur in de centrumraad van 

CLB-Kempen. 
21. Aanduiden van de afvaardiging in het medezeggenschapscollege. 
22. Aanstellen van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van OVSG. 
23. Goedkeuren van de afvaardiging voor de algemene vergaderingen van Poolstok. 
24. Aanduiden van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor OFP Provant. 
25. Aanduiden stemgerechtigd lid en plaatsvervanger beheerscomité Interlokale Vereniging 

Sportregio Noorderkempen. 
26. Aanduiden afgevaardigden politieke fracties in de adviesraden van de afdeling burger. 
27. Vaststellen politieke afvaardiging in Erfgoed Noorderkempen. 
28. Aanduiden van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de raad van bestuur en de 

algemene vergadering van De Ark. 
29. Aanstellen van een afvaardiging van de stad Hoogstraten in de Raad van Bestuur en de 

Algemene Vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
30. Aanduiding van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de Raad van Bestuur en de 

jaarvergadering  van de aandeelhouders van de Kempische Heerd nv. 
31. Aanstellen afgevaardigde voor de algemene vergadering van het Centrum voor 

Basiseducatie Kempen. 
32. Aanstellen van de afgevaardigden voor het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
33. Aanduiden van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van De Lijn. 
34. Aanduiden van de afvaardigde van de stad Hoogstraten in de Watering De Beneden Mark. 
35. Kennisname van de politieke afvaardiging in de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie. 
36. Kennisname van de afgevaardigden voor de werkgroep Trage Wegen. 
37. Kennisname van de afgevaardigden van de verkeersraad. 
 
Ingevolge art. 22 van het decreet lokaal bestuur, verzoeken de volgende gemeenteraadsleden 
onderstaande punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van maandag 25 maart 
2019: 
  
38. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van IKA. ingediend door Tinne 

Rombouts (CD&V) 
 
OPENBARE VERGADERING 
 

 1. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Het ontwerp van het verslag van de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd opgemaakt. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Het ontwerp van de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019 dient goedgekeurd te 
worden. 
 
BESPREKING 
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Door middel van loting wordt raadslid Gert Van den Bogaert aangeduid om de stemming aan te 
vangen. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Enig artikel: 
De notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019 worden goedgekeurd. 
 

 2. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 stad. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Hoogstraten is een pilootgemeente voor BBC 2020. 
Dit betekent dat we het meerjarenplan 2014-2019 een jaar vroeger hebben beëindigd en een 
eenjarig meerjarenplan 2019 hebben gemaakt. 
In een meerjarenplan kan de overdracht van niet afgesloten kredieten automatisch gebeuren. Het 
gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet aangewend is, vervalt. 
Het gedeelte van de kredieten voor investeringen dat niet aangewend is, kan overgedragen 
worden naar het volgende boekjaar binnen het meerjarenplan. 
Nu hebben we een speciale situatie; niet enkel een overdracht van het vorige boekjaar naar het 
huidige boekjaar, maar ook een overdracht van het ene meerjarenplan naar het andere. 
Voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering bepaalt het 
uitvoerend orgaan voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen. Dit 
gebeurde door het college op 28/2/2019. 
Uiteraard moet die informatie ook opgenomen worden bij de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan. Daarom deze voorlegging. Daarnaast werden beslissingen van eind 2018 en begin 
2019 die gevolgen hebben voor het budget 2019 mee opgenomen, alsook enkele budgetsleutels 
waar nu reeds duidelijk is dat het budget 2019 ontoereikend zal zijn. 
 
Juridische grond 
 
•Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
•Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019. 
•Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen. 
•Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
•Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen. 
 
Argumentatie 
 
Bij de budgetbesprekingen eind 2018 (vorige legislatuur) werd hiermee reeds rekening gehouden, 
zowel door de diensten als de politiek. De drijfveer was om het aantal overdrachten te beperken én 
om het geheel zeer transparant te houden.  
De nu voorliggende budgetwijziging is dus de facto voor het overgrote gedeelte reeds bepaald bij 
de opmaak van budget 2019 en bevat voornamelijk investeringen die effectief over de twee 
boekjaren 2018-2019 hun uitvoering kennen. 
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Daarnaast zit in deze budgetwijziging nog beslist beleid van eind 2018 en begin 2019 en een heel 
beperkte reeks correcties op bedragen waarvan we nu reeds weten dat budget 2019 onvoldoende 
is. 
 
Gezien de commissie van financiën nog niet geïnstalleerd is en het over kredieten gaat van vaak 
lopende projecten vragen we om deze budgetwijziging voor te leggen aan de gemeenteraad van 
maart. Eventuele vragen kunnen aan de financiële dienst bezorgd worden en/of toegelicht worden 
op de betreffende raad. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt onder diverse acties van het meerjarenplan 2019 en heeft financiële impact. 
Zie de officiële BBC-schema's in bijlage hiervoor. 
 
BESPREKING 
 
Voorzitter Jef Vissers schorst de vergadering om 20:02 uur zodat financieel directeur Patrick 
Verheyden een toelichting kan geven bij de agendapunten over het eenjarig meerjarenplan. De 
financieel directeur licht toe dat we er in Hoogstraten voor gekozen hebben om pilootgemeente te 
zijn en dus de voorwaarden en regels voor BBC 2.0 al in 2019 hebben toegepast. Concreet 
hebben we dus een éénjarig meerjarenplan opgemaakt voor het jaar 2019 en hierdoor worden de 
budgetten van 2018 niet automatisch overgedragen naar 2019. Dit moet nu via een expliciete stap 
door gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden overgedragen. Het merendeel 
van de aanpassingen zijn een gevolg van de budgetbesprekingen die we in het najaar van 2018 
hebben gevoerd. Daarnaast zijn er een aantal budgetten waarvan nu al duidelijk is dat het 
voorziene budget niet zal volstaan (bv. de verzekeringspremie die gestegen is) en deze 
aanpassingen worden nu ook al meegenomen.  
 
Na deze toelichting geeft voorzitter Jef Vissers de kans aan de gemeenteraadsleden om 
technische vragen te stellen aan de financieel directeur. 
 
Raadslid Marc Haseldonckx wil de medewerkers van de financiële dienst bedanken voor het 
geleverde werk, hij meent dat het geen sinecure geweest zal zijn om deze oefening goed af te 
ronden. Het raadslid vraagt zich echter wel af waarom er hoogdringendheid is en er voor 1 maart 
een beslissing moest zijn over deze aanpassing. Hij had liever gehad dat er vooraf een commissie 
financiën werd georganiseerd waar dit dossier kon worden toegelicht en pas daarna naar de 
gemeenteraad voor goedkeuring. Raadslid Marc Haseldonckx is vragende partij om de 
leesbaarheid in het schema M2 te verduidelijken door punten te zetten. Hij wil ook graag weten 
waarom het budget voor het klooster Meer vermeerderd is. 
Bovendien kaart raadslid Marc Haseldonckx aan dat de budgetten nu niet vergeleken kunnen 
worden met de voorgaande cijfers, hij wil graag dat als er wijzigingen zijn dat die ook worden 
meegegeven om het zo leesbaarder te houden voor alle raadsleden. 
 
Financieel directeur Patrick Verheyden legt uit dat de hoogdringendheid voort komt uit de vraag 
van het agentschap binnenlands bestuur aan de pilootgemeenten om voor 1 maart te beslissen 
over de budgetten die moeten overgedragen worden. Nadat deze beslissing is genomen, zweven 
de budgetten nog ergens en zijn ze nog niet geïntegreerd in het budget 2019. Daarvoor is dus een 
formele beslissing nodig. De hoogdringendheid werd ook mee bepaald door het restauratiedossier 
van de Sint Katharinakerk dat volop aan de gang is en waar op regelmatige basis facturen volgen. 
Daarom werd er gekozen om de aanpassingen nu al aan de gemeenteraad voor te leggen. 
De opmerking over de leesbaarheid van schema M2 treedt Patrick bij, dit is ook al doorgegeven 
aan de softwareleverancier met de vraag om dit mee te nemen en aan te passen in de volgende 
schema’s en sjablonen. Door onze rol van pilootgemeente hoort dit soort zaken er jammer genoeg 
bij. 
Er worden nog een aantal technische vragen gesteld door schepen Marc Haseldonckx over 
specifieke budgetten en verschuivingen waar de financieel directeur een antwoord op tracht te 
formuleren.  
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Raadslid Marc Haseldonckx beklemtoont opnieuw dat er volgens hem geen hoogdringendheid is 
om deze aanpassing van het meerjarenplan nu al voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook 
raadslid Fons Jacobs treedt dit bij en had liever deze discussie in een commissie financiën 
gevoerd, het is weinig interessant om een dergelijke discussie te voeren in de gemeenteraad.  
 
De gemeenteraad wordt terug geopend op 20:30 uur. 
 
Raadslid Marc Haseldonckx bevraagt schepen Roger Van Aperen over de visie van de financiering 
van het H-gebouw. Schepen Roger Van Aperen geeft aan dat hij hier wel een idee over heeft maar 
dat dit nog moet besproken worden met het college. Als dit duidelijk is zal schepen Roger van 
Aperen schriftelijk antwoorden.  
 
Raadslid Jos Matthé komt terug op de vraag waarom de uitgaven voor het klooster in Meer 
gestegen zijn. Dit zal schepen Roger Van Aperen nakijken en het antwoord bezorgen. 
 
De voorzitter vraagt de stemming over de aanpassing van het eenjarig MJP 2019 van stad 
Hoogstraten.  
 
Daarna schorst voorzitter Jef Vissers de gemeenteraad en opent hij de raad voor maatschappelijk 
welzijn om zo de stemming over de aanpassing van het éénjarig MJP 2019 van OCMW 
Hoogstraten voor te leggen -  dit is agendapunt 6 van de raad voor maatschappelijk welzijn. Na 
deze stemming opent voorzitter Jef Vissers opnieuw de gemeenteraad om de rest van de agenda 
te behandelen. 
 
BESLUIT 
 
Bij 15 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Piet Van 
Bavel, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 11 
onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, 
Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams en Maarten 
Leemans). 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 
2019 van de stad Hoogstraten. 
Artikel 2: 
De aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 2019 zal bezorgd worden aan het agentschap 
binnenlands bestuur. 
 

 3. Kennisname aanpassing eenjarig MJP 2019 OCMW. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Hoogstraten is een pilootgemeente voor BBC 2020. 
Dit betekent dat we het meerjarenplan 2014-2019 een jaar vroeger hebben beëindigd en een 
eenjarig meerjarenplan 2019 hebben gemaakt. 
In een meerjarenplan kan de overdracht van niet afgesloten kredieten automatisch gebeuren. Het 
gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet aangewend is, vervalt. 
Het gedeelte van de kredieten voor investeringen dat niet aangewend is, kan overgedragen 
worden naar het volgende boekjaar binnen het meerjarenplan. 
Nu hebben we een speciale situatie; niet enkel een overdracht van het vorige boekjaar naar het 
huidige boekjaar, maar ook een overdracht van het ene meerjarenplan naar het andere. 
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Voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering bepaalt het 
uitvoerend orgaan voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen. Dit 
gebeurde door het vast bureau op 28/2/2019. 
Uiteraard moet die informatie ook opgenomen worden bij de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan. Daarom deze voorlegging. Daarnaast werden beslissingen van eind 2018 en begin 
2019 die gevolgen hebben voor het budget 2019 mee opgenomen, alsook enkele budgetsleutels 
waar nu reeds duidelijk is dat het budget 2019 ontoereikend zal zijn. 
 
Juridische grond 
 
•Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019. 
•Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
•Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen. 
•Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
•Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen. 
 
Argumentatie 
 
Bij de budgetbesprekingen eind 2018 (vorige legislatuur) werd hiermee reeds rekening gehouden, 
zowel door de diensten als de politiek. De drijfveer was om het aantal overdrachten te beperken én 
om het geheel zeer transparant te houden. 
De nu voorliggende budgetwijziging is dus de facto voor het overgrote gedeelte reeds bepaald bij 
de opmaak van budget 2019 en bevat voornamelijk investeringen die effectief over de twee 
boekjaren 2018-2019 hun uitvoering kennen. 
Daarnaast zit in deze budgetwijziging nog beslist beleid van eind 2018 en begin 2019 en een heel 
beperkte reeks correcties op bedragen waarvan we nu reeds weten dat budget 2019 onvoldoende 
is. 
Gezien de commissie van financiën nog niet geïnstalleerd is en het over kredieten gaat van vaak 
lopende projecten leggen we deze budgetwijziging van het OCMW ter kennisname voor. 
Eventuele vragen kunnen aan de financiële dienst bezorgd worden en/of toegelicht worden op de 
betreffende raad. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt onder diverse acties van het meerjarenplan 2019 en heeft financiële impact. 
Zie de officiële BBC-schema's in bijlage hiervoor. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgestelde aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 
2019 m.b.t. het OCMW. 
Artikel 2: 
De aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 2019 OCMW zal bezorgd worden aan het 
agentschap binnenlands bestuur. 
 

 4. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 geconsolideerd. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Hoogstraten is een pilootgemeente voor BBC 2020. 
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Dit betekent dat we het meerjarenplan 2014-2019 een jaar vroeger hebben beëindigd en een 
eenjarig meerjarenplan 2019 hebben gemaakt. 
In een meerjarenplan kan de overdracht van niet afgesloten kredieten automatisch gebeuren. Het 
gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet aangewend is, vervalt. 
Het gedeelte van de kredieten voor investeringen dat niet aangewend is, kan overgedragen 
worden naar het volgende boekjaar binnen het meerjarenplan. 
Nu hebben we een speciale situatie; niet enkel een overdracht van het vorige boekjaar naar het 
huidige boekjaar, maar ook een overdracht van het ene meerjarenplan naar het andere. 
Voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering bepaalt het 
uitvoerend orgaan voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen. Dit 
gebeurde door het college van burgemeester en schepenen op 28/2/2019. 
Uiteraard moet die informatie ook opgenomen worden bij de eerstvolgende aanpassing van het 
geconsolideerde meerjarenplan. Daarom deze voorlegging. Daarnaast werden beslissingen van 
eind 2018 en begin 2019 die gevolgen hebben voor het budget 2019 mee opgenomen, alsook 
enkele budgetsleutels waar nu reeds duidelijk is dat het budget 2019 ontoereikend zal zijn. 
 
Juridische grond 
 
•Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
•Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 over de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019. 
•Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen. 
•Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. 
•Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen. 
 
Argumentatie 
 
Bij de budgetbesprekingen eind 2018 (vorige legislatuur) werd hiermee reeds rekening gehouden, 
zowel door de diensten als de politiek. De drijfveer was om het aantal overdrachten te beperken én 
om het geheel zeer transparant te houden.  
De nu voorliggende geconsolideerde budgetwijziging is dus de facto voor het overgrote gedeelte 
reeds bepaald bij de opmaak van budget 2019 en bevat voornamelijk investeringen die effectief 
over de twee boekjaren 2018-2019 hun uitvoering kennen. 
Daarnaast zit in deze geconsolideerde budgetwijziging nog beslist beleid van eind 2018 en begin 
2019 en een heel beperkte reeks correcties op bedragen waarvan we nu reeds weten dat budget 
2019 onvoldoende is. 
 
Gezien de commissie van financiën nog niet geïnstalleerd is en het over kredieten gaat van vaak 
lopende projecten vragen we om deze geconsolideerde budgetwijziging ter goedkeuring voor te 
leggen aan de gemeenteraad van maart. Eventuele vragen kunnen aan de financiële dienst 
bezorgd worden en/of toegelicht worden op de betreffende raad. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt onder diverse acties van het meerjarenplan 2019 en heeft financiële impact. 
Zie de officiële BBC-schema's in bijlage hiervoor. 
 
BESLUIT 
 
Bij 15 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Piet Van 
Bavel, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 11 
onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, 
Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams en Maarten 
Leemans). 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassing van het geconsolideerd eenjarig 
meerjarenplan 2019. 
Artikel 2: 
De aanpassing van het geconsolideerd eenjarig meerjarenplan 2019 zal bezorgd worden aan het 
agentschap binnenlands bestuur. 
 

 5. Kennisname van de thesaurietoestand per 31 december 2018. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 

• De financieel beheerder bezorgt minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en schepenen een overzicht van o.a. de thesaurietoestand. 

 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt dat 

de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en schepenen een overzicht geeft van o.a. de thesaurietoestand. 

 
Argumentatie 
 
Het totaal van de financiële rekeningen bedraagt 22.585.222,91 EUR. 
De thesaurietoestand per 31 december 2018 wordt meegedeeld aan de gemeenteraad. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Marc Haseldonckx vraagt zich af waarom er een verschil is van 14% met de vorige stand 
van zaken van de thesaurietoestand? 
Schepen Roger Van Aperen geeft aan dat hij dit gaat bekijken en de vraag schriftelijk zal 
beantwoorden. Raadslid Fons Jacbos weet dat dit soort schommelingen niet uitzonderlijk zijn en 
vaker voorkwamen in het verleden. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de thesaurietoestand per 31 december 2018. 
 

 6. Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Conform artikel 38 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, stelt de 
gemeenteraad bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast. 
 
Op basis van een model van het VVSG, werd een ontwerp van huishoudelijk reglement voor de 
gemeenteraad opgemaakt. 
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Op 7 februari 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om - alvorens dit ontwerp 
van huishoudelijk reglement aan de gemeenteraad voor te leggen - een overleg te organiseren met 
de verschillende fracties waarop dit ontwerp wordt besproken. 
 
Dit overleg vond plaats op 26 februari 2019. Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens 
dit overleg, werd het ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp wordt in bijlage gevoegd. 
 
Op 7 maart 2019 besliste het college van burgemeester en schepen het ontwerp in bijlage voor 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 38, 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 

mandataris. 
 
Argumentatie 
 
Rekening houdende met de decretale verplichting, o.a. ingegeven vanuit de goede werking van de 
raad, dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Gemeenteraadslid Johan Vermeeren heeft nog een aantal praktische vragen over het 
huishoudelijk reglement. In artikel 10 paragraaf 6 staat vermeld dat het bekomen van een afschrift 
kosten met zich mee kan brengen. Het raadslid vraagt zich af of dit wel nodig is en hij stelt voor dat 
we dit uit het reglement schrappen. 
De gemeenteraad kan hiermee akkoord gaan en dit zal dus uit het reglement worden geschrapt. 
In de marge vraagt gemeenteraadslid Johan Vermeeren ook of er voor de leden van de 
gemeenteraad een exemplaar van het tijdschrift Lokaal van VVSG kan voorzien worden.  
De algemeen directeur engageert zich om dit te bevragen bij VVSG. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Enig Artikel: 
De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement - gevoegd in bijlage en integraal deel 
uitmakend van huidig besluit - vast. 
 

 7. Kennisgeving aan de gemeenteraad van de verschillende gemeenteraadscommissies, 
het comité Wortel Kolonie en hun samenstelling. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
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Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zal op 25 maart 2019 ter goedkeuring 
voorliggen aan de gemeenteraad en voorziet in de oprichting van een aantal 
gemeenteraadscommissies. 
Na de installatie van de gemeenteraad op 2 januari 2019 dienen de afgevaardigden van de 
verschillende politieke fracties in deze commissies vernieuwd te worden. 
De fractieleiders werden uitgenodigd om een voordrachtsakte in te dienen voor de verschillende 
afgevaardigden in de diverse commissies bij de voorzitter van de gemeenteraad uiterlijk op 1 
maart 2019 om 12.00 uur. 
De fractieleiders werden eveneens uitgenodigd om voordrachten te doen voor het comité Wortel 
Kolonie. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 37 en 38 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Artikel 36 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 maart 2019. 
 
Argumentatie 
 
Aan de fracties werd gevraagd om de voordrachtakten over te maken aan de voorzitter van de 
gemeenteraad uiterlijk op 1 maart 2019 om 12:00 uur en rekening te houden met de volgende 
verdeelsleutel: 
Hoogstraten Leeft :  3 
N-VA:  1 
CD&V: 2 
Anders: 1 
De fractie die volgens deze regel niet vertegenwoordigd is in de commissie kan een raadslid 
afvaardigen met raadgevende stem. 
De voordrachten van kandidaten voor deze gemeenteraadscommissies dienen te gebeuren in 
toepassing van artikel 37 §3 van het decreet over het lokaal bestuur. 
Er wordt ook een comité Wortel Kolonie opgericht met volgende samenstelling: 

• 7 leden vanuit de politieke fracties (volgens de verdeelsleutel van de 
gemeenteraadscommissies) 

• 4 vertegenwoordigers van de Wortelse gemeenschap 
• 3 experten erfgoed. 

 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de samenstelling van volgende gemeenteraadscommissies: 
Automatisering & Digitalisering: 

• Ann Tilburgs 
• Pim Van der Linden 
• Ans Lochten 
• Gert Van den Bogaert 
• Marc Haseldonckx 
• Joël Adams 
• Maarten Leemans 

 
Financiën: 

• Piet Van Bavel 
• Marcel Verschueren 
• Ann Tilburgs 
• Jef Vissers 
• Marc Haseldonckx  
• Johan Vermeeren 
• Maarten Leemans 
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Intergemeentelijke en Internationale Samenwerking: 

• Ans Lochten 
• Herman Snoeys 
• Ann Tilburgs 
• Jef Vissers 
• Tinne Rombouts 
• Ward Baets 
• Dimitri Van Pelt 

 
Onderwijs: 

• Ann Fockaert 
• Pim Van der Linden 
• Herman Snoeys 
• Jef Vissers 
• Mai Sterkens  
• Hilde Vermeiren 
• Fons Jacobs 

 
Openbare Werken: 

• Piet Van Bavel 
• Ann Fockaert 
• Pim Van der Linden 
• Michel Jansen 
• Jos Matthé 
• Marc Haseldonckx 
• Fons Jacobs 

 
Personeel: 

• Piet Van Bavel 
• Ann Fockaert 
• Ans Lochten 
• Roger Van Aperen 
• Johan Vermeeren 
• Jos Matthé 
• Maarten Leemans 

 
Ruimtelijke Ordening en Milieu: 

• Piet Van Bavel 
• Pim Van der Linden 
• Marcel Verschueren 
• Faye Van Impe 
• Ward Baets 
• Hilde Vermeiren 
• Dimitri Van Pelt 

 
Lokale DienstenCentra, Buurtwerk en Sociale Zaken: 

• Herman Snoeys 
• Marcel Verschueren 
• Ans Lochten 
• Gert Van den Bogaert 
• Joël Adams 
• Mai Sterkens 
• Fons Jacobs 

 
Campus Stede Akkers: 

• Ann Fockaert 
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• Marcel Verschueren 
• Herman Snoeys 
• Gert Van den Bogaert< 
• Tinne Rombouts 
• Jos Matthé 
• Dimitri Van Pelt 

 
Artikel2: 
De gemeenteraad neemt kennis van de oprichting van het comité Wortel-Kolonie met volgende 
samenstelling: 
- 7 leden vanuit de politieke fracties (volgens de verdeelsleutel van de gemeenteraadscommissies) 

- Piet Van Bavel 
- Marcel Verschueren 
- Ann Tilburgs 
- Tamara Aerts 
- Joël Adams 
- Ward Baets 
- Dimitri Van Pelt 

- 4 vertegenwoordigers van de Wortelse gemeenschap 
- 3 experten erfgoed: 
 - Frans Horsten; 
 - Edith Wouters, architect; 
 - Bart Hoeymans, Agentschap Natuur en Bos. 
 

 8. Vaststelling van de deontologische code voor lokale mandatarissen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Conform artikel 39 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, neemt de 
gemeenteraad een deontologische code aan. 
 
Op basis van een model van het VVSG, werd een ontwerp van deontologische code opgemaakt. 
 
Op 7 februari 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om - alvorens dit ontwerp 
van deontologische code aan de gemeenteraad voor te leggen - een overleg te organiseren met 
de verschillende fracties waarop dit ontwerp wordt besproken. 
 
Dit overleg vond plaats op 26 februari 2019. Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens 
dit overleg, werd het ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp wordt in bijlage gevoegd. 
 
Op 7 maart 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen het ontwerp in bijlage voor 
aanname voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 39, 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
Argumentatie 
 
Gelet op de decretale verplichting, o.a. ingegeven vanuit het bieden van een kader waarbinnen de 
lokale mandatarissen hun mandaat uitoefenen, dient een deontologische code te worden 
aangenomen. 
 
De bestaande besluiten omtrent de deontologische code en het Comité deontologische code 
worden opgeheven. 
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BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Johan Vermeeren is van mening dat de deontologische code ook van toepassing is voor 
mensen die optreden als afvaardiging van politieke fracties in overlegstructuren en 
samenwerkingsverbanden.  
 
De gemeenteraad heeft hier op zich geen probleem mee, al wordt wel de opmerking gemaakt dat 
dit moeilijk afdwingbaar is. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1:  
De deontologische code - gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van huidig besluit - wordt 
aangenomen. 
Artikel 2: 
Volgende besluiten - en het op basis ervan opgericht comité deontologische code - worden met 
ingang van heden opgeheven: 

• Gemeenteraad 28 juli 2003: Voorstel tot aanpassing deontologische code 
Hoogstraatse gemeenteraadsleden inzake dienstverlening aan de Hoogstraatse 
bevolking; 

• Gemeenteraad 26 februari 2007: Aanduiden leden en voorzitter comité deontologische 
code; 

• Gemeenteraad 24 april 2017: Samenstelling comité deontologische code. 
 

 9. Goedkeuring van het reglement voor het toekennen van gemeentelijke 
onderscheidingen en ere-titels. 

 
MOTIVERING 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Artikel 17 §4, artikel 73 laatste lid en artikel 148 van het decreet lokaal bestuur van 22 

december 2017. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 

mandataris. 
• Het gemeenteraadsbesluit van 30.05.2011 "Goedkeuren reglement gemeentelijke 

onderscheidingen" en het gemeenteraadsbesluit van 27.05.2013 "Vaststellen regel voor het 
verlenen van eretitel aan een aftredende schepen - aanpassen gemeenteraadsbesluit van 
30 mei 2011." 

 
Argumentatie 
 
De stad Hoogstraten wil graag op een duurzame wijze haar erkentelijkheid en die van haar 
bevolking kunnen uitspreken ten aanzien van personen die een bijzondere verdienste hebben voor 
de Hoogstraatse gemeenschap en dit door hen een onderscheiding toe te kennen of ze voor hen 
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aan te vragen. Dergelijke onderscheiding en ere-titel kan worden toegekend op basis van het 
ontwerpreglement. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist om het besluit van 30 mei 2011 "Goedkeuren reglement gemeentelijke 
onderscheidingen" en de beslissing van 27 mei 2013 "Vaststellen regel voor het verlenen van 
eretitel aan een aftredende schepen - aanpassen gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2011" in te 
trekken en te vervangen door  
 
REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN EN ERE-
TITELS 
 
Art. 1. Gemeentelijke onderscheidingen 
De stad Hoogstraten wil op een duurzame wijze haar erkentelijkheid en die van haar bevolking 
kunnen uitspreken ten aanzien van personen die een bijzondere verdienste hebben voor de 
Hoogstraatse gemeenschap en dit door hen een van volgende onderscheidingen toe te kennen of 
ze voor hen aan te vragen: 
- aanvragen eretitel van de burgemeester, de schepen, de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn conform "het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018  houdende 
het statuut van de lokale mandataris"; 
- verlenen van de eretitel van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van Hoogstraten; 
- verlenen van de titel van ereburger van de stad Hoogstraten; 
- verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad Hoogstraten. 
 
Art. 2 Procedure indienen voorstellen 
Iedereen (burger, gemeentebestuurder, -personeel, verenigingen, adviesraden ...) kan op elk 
moment bij het college van burgemeester en schepenen een schriftelijk en gemotiveerd voorstel 
indienen voor het aanvragen of verlenen van een gemeentelijke onderscheiding. Deze voorstellen 
worden geregistreerd, gebundeld en eenmaal per jaar in behandeling genomen. Per soort van 
onderscheiding worden de vormvereisten verder in dit reglement vastgelegd. 
 
Art. 3. Procedure toekenning 
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt eenmaal per jaar alle voorstellen voor het 
aanvragen of verlenen van een van de in artikel 1 genoemde onderscheidingen en legt een 
voorstel tot toekenning aan de gemeenteraad voor. De voorstellen voor het verlenen van de titel 
van ereburger van de stad Hoogstraten en voor het verlenen van de oorkonde van verdienste van 
de stad Hoogstraten worden vooraf ter advies voorgelegd aan een erkenningscomité. 
 
Art. 4. Erkenningscomité 
Met het erkenningscomité, genoemd in artikel 3, wordt hetzelfde comité bedoeld dat 
adviesbevoegdheid heeft over de erkenningsaanvragen van verenigingen conform het reglement 
op ondersteuning van erkende verenigingen. Voorzitter is het lid van het college van burgemeester 
en schepenen dat bevoegd is voor cultuur. Hij/zij is niet stemgerechtigd. Het secretariaat wordt 
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waargenomen door een ambtenaar, die evenmin stemgerechtigd is. De beraadslagingen van dit 
erkenningscomité zijn geheim. 
Het erkenningscomité geeft een gemotiveerd advies bij de voorstellen voor het aanvragen of 
verlenen van een gemeentelijke onderscheiding. Dit advies is gunstig of ongunstig. Het 
erkenningscomité kan een ongunstig advies over een voorstel voor het verlenen van een bepaalde 
onderscheiding koppelen aan: 
- een gunstig advies voor het verlenen van een ander type onderscheiding; 
- een doorverwijzing naar een kandidatuur voor sportlaureatenviering en of cultuurprijs; 
- eigen suggestie om het voorstel op andere wijze te honoreren (vb. persbericht). 
 
Art. 5.1 Aanvragen eretitel van (waarnemend) burgemeester 
De gemeenteraad kan, met instemming van betrokkene, het verzoek indienen bij de Vlaamse 
Regering tot verlening van een eretitel zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 6 
juli 2018  houdende het statuut van de lokale mandataris". De betrokkene kan dit verzoek ook in 
eigen naam bij de Vlaamse Regering indienen. 
Aan de toekenning van de eretitel van (waarnemend) burgemeester is geen enkele geldelijke 
vergoeding of bezoldiging verbonden.  Er is geen uiterlijk teken van deze eretitel. 
 
Art. 5.2 Verlenen eretitel van schepen 
De gemeenteraad kan de eretitel van schepen toekennen aan een aftredende schepen die het 
mandaat gedurende minstens twee legislaturen of twaalf jaren in Hoogstraten heeft uitgeoefend.   
De aftredende schepen kan zelf een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  In geval betrokkene overleden is, kan de aanvraag ingediend 
worden door diens rechtsopvolgers. 
Het college kan ook op eigen initiatief aan de gemeenteraad voorstellen om aan een aftredende 
schepen de eretitel te verlenen mits een uitdrukkelijke instemmingsverklaring van betrokkene of in 
geval van overlijden van diens rechtsopvolgers. 
De aftredende schepen beschikt op het ogenblik van de aanvraag over al zijn/haar politieke 
rechten en is van onberispelijk gedrag.  Indien een mandataris de eretitel van burgemeester kan 
aanvragen, kan deze niet de eretitel van schepen bekomen. De schepen van rechtswege zal een 
keuze maken tussen de aanvraag van de titel van ereschepen dan wel de eretitel van voorzitter 
van het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de ontvankelijkheid van 
de aanvraag en legt een voorstel tot toekenning voor aan de gemeenteraad. 
De eretitel van schepen mag niet worden gevoerd: 
- gedurende de periode dat betrokkene een politiek ambt uitoefent bij het stadsbestuur of het 
OCMW van Hoogstraten; 
- door een door een provincie, een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn bezoldigde persoon. 
De gemeenteraad kan de eretitel intrekken om gemotiveerde redenen. 
Aan de toekenning van de eretitel van schepen is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging 
verbonden.  Er is geen uiterlijk teken van deze eretitel." 
 
 
Art. 6. Verlenen van de eretitel van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 
De eretitel van gemeenteraadslid van Hoogstraten kan door de gemeenteraad worden verleend 
aan de gewezen gemeenteraadsleden die hun mandaat in de stad Hoogstraten gedurende 
minstens 12 jaar – al dan niet aaneengesloten, hetzij als gemeenteraadslid, hetzij als raadslid van 
de raad voor maatschappelijk welzijn – hebben uitgeoefend.   
Indien het gewezen raadslid de in artikel 5 genoemde eretitel van burgemeester, waarnemend 
burgemeester of schepen kan bekomen, vervalt de mogelijkheid om de eretitel van 
gemeenteraadslid toe te kennen. 
Indien het gewezen raadslid zowel in de gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn 
heeft gezeteld, zal hij/zij kiezen door welke raad de eretitel wordt toegekend.   
Het gewezen raadslid zal een instemmingsverklaring ondertekenen. Hij/zij moet tevens op het 
ogenblik van de toekenning van de eretitel over al zijn/haar politieke rechten beschikken en van 
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onberispelijk gedrag zijn.  Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt deze 
voorwaarden en legt een voorstel tot toekenning aan de gemeenteraad voor. 
Aan de toekenning van de eretitel van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Er is geen uiterlijk teken 
van deze eretitel. 
 
Art. 7. Verlenen van de titel van ereburger van de stad Hoogstraten 
Kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van de titel van ereburger van de stad 
Hoogstraten, ieder natuurlijk en in leven zijnde persoon die aan één van de volgende criteria 
voldoet: 
a) hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of internationale 
uitstraling; 
b) hij/zij heeft aan de stad Hoogstraten een internationale uitstraling gegeven; 
c) hij/zij heeft rechtstreeks en persoonlijk bijgedragen tot het welzijn en de welvaart van de stad 
Hoogstraten met een externe uitstraling; 
 
Art. 7.1 De titel van ereburger van de stad Hoogstraten wordt toegekend door de gemeenteraad op 
voordracht van het college van burgemeester en schepenen en met advies van het 
erkenningscomité. Iedere kandidatuur moet gemotiveerd worden en gestaafd zijn met nuttige 
bewijsstukken, in om het even welke vorm. Uit de kandidatuurstelling moet blijken dat de kandidaat 
akkoord gaat met zijn/haar nominatie en hierdoor een blijvende verbondenheid met de stad 
Hoogstraten aanvaardt. 
 
Art. 7.2. Aan de toekenning van de titel van ereburger van de stad Hoogstraten is geen enkele 
geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Aan de toekenning van deze titel kunnen geen 
rechten ontleend of verplichtingen gekoppeld worden. Als uiterlijk teken van deze titel ontvangt de 
begunstigde een officiële oorkonde. In geval van oneervol gedrag, kan de titel ontnomen worden. 
 
Art. 8. Verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad Hoogstraten 
Kunnen in aanmerking komen voor het verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad 
Hoogstraten, ieder natuurlijk en in leven zijnde persoon die aan één van de volgende criteria 
voldoet: 
a) langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet die heeft bijgedragen tot de bekendheid van de 
stad of tot het welzijn en de welvaart van haar inwoners; 
b) langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet ten behoeve van een of meer in de stad 
Hoogstraten werkzame verenigingen. 
Aan het verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad Hoogstraten is geen enkele 
geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Als uiterlijk teken van deze titel ontvangt de 
begunstigde een oorkonde. 
 
Artikel 2: 
Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de gemeentelijke diensten, de erkende adviesraden 
en de bevolking. 
 

10. Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van een lid van de politieraad. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019 werd nog 1 lid van de politieraad verkozen uit de 
leden van de gemeenteraad. Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2019 werden reeds 8 
leden van de gemeenteraad verkozen als lid van de politieraad.  De deputatie bezorgde ons een 
voor eensluidend verklaarde kopie van hun besluit van 24 januari 2019 waarbij de verkiezing van 
deze 8 leden gedeeltelijk werd goedgekeurd.  
Hoogstraten mocht dus nog 1 lid in de politieraad verkiezen aangezien Hoogstraten 9 leden mag 
afvaardigen. 
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Met onze brief van 30 januari 2019 werd het verkiezingsdossier van dit extra lid van de politieraad 
en de nodige bijlagen overgemaakt aan de Federale Diensten van de Gouverneur van Antwerpen - 
dienst Politie - politieraadsverkiezingen - Italiëlei 4 bus 16 te 2000 Antwerpen. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
• De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus (hierna WGP), in het bijzonder de artikelen 12 tot en met 
18. 

• Het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke 
gemeenteraad van de leden van de politieraad. 

• De ministeriële omzendbrief betreffende de verkiezing en de installatie van de 
politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone van 13 november 2018. 

• De beslissing van de deputatie van 24 januari 2019 houdende de gedeeltelijke 
geldigverklaring van 8 van de 9 leden van de politieraad. 

 
Argumentatie 
 
Met hun brief van 19 februari 2019 bezorgt het kabinet van de gouverneur een eensluidend 
verklaarde kopie van het besluit van de deputatie van 14 februari 2019 waarbij de verkiezing van 
een lid van de politieraad geldig werd verklaard. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de deputatie van 14 februari 2019 
houdende de geldigverklaring van de verkiezing van een lid van de politieraad. 
 

11. Goedkeuring van het bestek en de procedure voor buitengewone onderhoudswerken 
aan gemeentewegen, dienstjaar 2019. De opdracht handelt over de heraanleg van de 
Markweg te Meersel-Dreef. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Er wordt jaarlijks budget voorzien om onderhoudswerken aan gemeentewegen te kunnen 
uitvoeren. 
 
Dit dossier handelt over de heraanleg van de Markweg in Meersel-Dreef. De bestaande verharding 
en fundering dient opgebroken te worden. Vervolgens zal een nieuwe steenslagfundering 
aangebracht worden. Op deze fundering wordt een verharding in snelhardend beton voorzien. 
 
Het college besliste op 7 maart 2019 om het bestek en de procedure ter goedkeuring voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Artikel 41 § 1, 2° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
• Artikel 81 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 
Argumentatie 
 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te plaatsen bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking. 
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Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen op basis van het gunningscriterium prijs. 
 
De gemeenteraad wordt gevraagd om haar goedkeuring te verlenen aan het bestek en de 
procedure. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt onder actie "Onderhoud, herstelling en uitrusting wegen-infrastructuur (kleine werken)" van het 
meerjarenplan, met actienummer: 3/7/27/1, beleidsitem: "Wegen" met nummer 200-00 en 
algemeen rekeningnummer: 22400500 "Wegen - buitengewoon onderhoud - 
gemeenschapsgoederen". 
Voorziene budget in het meerjarenplan: 773.792,43 EUR. 
Reeds gebruikt budget: 10.278,95 EUR. 
Beschikbaar budget op vandaag: 763.513,48 EUR. 
Budget nodig voor dit besluit: 444.395,71 EUR. 
 
De financieel directeur heeft op 1 maart 2019 visum verleend. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Marc Haseldonckx vraagt zich af waarom de aanpak van de Markweg nu prioriteit is, hij 
vraagt zich ook af wat er nu precies gaat gebeuren. 
 
Schepen Jos Martens legt uit dat de bestaande beton wordt opgebroken over de hele lengte, er 
komt een volledig nieuw wegdek met aanpassing van de nieuwe inritten. De schepen bevestigt dat 
er in deze straat drukriolering ligt in de berm.  
 
Raadslid Marc Haseldonckx herhaalt zijn bedenking of dit nu de grootste prioriteit heeft, als hij dit 
vergelijkt met de staat van de weg van Klein Eyssel dan moet hij besluiten dat die er veel slechter 
aan toe is dan de Markweg. Volgens raadslid Marc Haseldonckx is ook de Beemden in Minderhout 
in een slechtere staat, die zeker ook vanuit het oogpunt veiligheid en het project School-straten 
belangrijk is. Het raadslid wil ook weten waarom er in het bestek niet voorzien wordt om ineens 
een fietssuggestiestrook aan te leggen? 
 
Schepen Jos Martens legt uit dat de aanleg van fietssuggestiestroken zal besproken worden in de 
verkeersraad. Hij geeft aan dat de uitvoering van dit project in de zomerperiode moet gebeuren 
omdat dat de beste periode is om beton te leggen en ook de bermen aan te leggen.  
 
Schepen Roger Van Aperen verduidelijkt dat de aanpak van de Markweg steeds op het 
prioriteitenlijstje van de dorpsraad in Meersel-Dreef heeft gestaan. Maar dat het vorige college er 
voor gekozen heeft om te wachten op de fietsverbinding Hoogeind, dit zal allicht nog verschillende 
jaren duren voordat dit effectief zal gerealiseerd zijn. Daarom is er gekozen om hier een prioritair 
karakter aan te geven. De uitvoering van de werken kan nog in 2019 gerealiseerd worden en dus 
ook de uitgaven zullen nog kunnen gebeuren. Dit budget kan niet meer mee overgedragen worden 
naar 2020. 
 
Raadslid Marc Haseldonckx blijft herhalen dat de Markweg niet prioriteit is en dat er wegen zijn die 
veel dringender aan te pakken zijn. De fractie CD&V gaat dan ook niet akkoord.  De argumentatie 
is vooral gebaseerd op het feit dat voor CD&V andere prioriteiten gelden in functie van veiligheid, 
vooral dan Klein Eyssel en Beemden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het uitbreken van 
het  volledige wegdek wat volgens het raadslid niet nodig is. De fietssuggestiestroken worden 
bovendien niet duurzaam verankerd in het wegdek, maar zullen er misschien op geschilderd 
worden na overleg in de verkeersraad. 
 
BESLUIT 
 



• verslag gemeenteraad 2019-03-25 • pagina 19 van 57 

Bij 18 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri 
Van Pelt, Jef Vissers, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert 
Van den Bogaert en Ans Lochten) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward 
Baets, Tinne Rombouts, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren en Joël Adams). 
 
Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht "Buitengewone onderhoudswerken aan gemeentewegen, dienstjaar 
2019" wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De bovenvermelde opdracht wordt geplaatst bij vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
 

12. Kennisname van de correctie van de jaarrekening 2017, de budgetwijziging 2018 en 
budget 2019 van Welzijnszorg Kempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Jaarlijks stelt de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen  in de loop van 
het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft, de rekening vast. 
Het besluit van de Raad van Beheer en een afschrift van de jaarrekening van de OCMW-
vereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling  bezorgd aan de gemeenteraden van de 
deelnemende OCMW’s  om deze goed te keuren.  
De gemeenteraad kan binnen de 50 dagen na de verzending zijn opmerkingen ter kennis brengen 
van de provinciegouverneur.  
De provinciegouverneur kan de jaarrekening goedkeuren of niet-goedkeuren binnen een termijn 
van 150 dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de opmerkingen van de 
gemeenteraad of als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft verzonden, op de derde dag die 
volgt op de dag van het verstrijken van de termijn van 50 dagen na de overzending van de 
jaarrekening aan de gemeente. 
 
Juridische grond 
 
      • Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

• Besluit van 12 december 2018 van de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging 
Welzijnszorg Kempen tot vaststelling van de correctie van de jaarrekening 2017, 
budgetwijziging 2018 en het budget 2019 . 
• Het besluit tot vaststelling van de correctie van de jaarrekening 2017, budgetwijziging 2018 
en het budget 2019 werden door de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg 
Kempen op 7 februari overgemaakt aan de gemeente. 

 
Argumentatie 
 
Acties die Welzijnszorg Kempen in het kader van 5 prioritaire doelstellingen tijdens 2019 - het 6 
jaar van Meerjarenplan (2014-2019) - wenst te ondernemen:  
 
1. Referentiebudgetten en aanvullende steun 
 
2. Regionale aanpak dak- en thuislozen 
 
3. IVA Thuiszorg Kempen - gezinszorg en poetsdienst 
 
4. Roldefiniëring en positionering van de OCMW's in de vermaatschappelijking van de zorg (i.k.v. 
geestelijke gezondheidszorg) 
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5. Vervoersarmoede – dienst aangepast vervoer 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Dimitri Van Pelt vraagt zich af of we, gezien de gezonde financiële situatie van 
Welzijnszorg Kempen, de vraag niet kunnen stellen of de tussenkomsten door de deelnemende 
OCMW's voor de diensten die Welzijnszorg Kempen aanbiedt, niet naar beneden toe kan herzien 
worden?  
 
Schepen Roger van Aperen zal dit meenemen en suggereren aan Welzijnszorg Kempen. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van de correctie van de jaarrekening 2017, van de 
budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen. 
Artikel 2: 
Het raadsbesluit en eventuele opmerkingen dienen aan de provinciegouverneur bezorgd te 
worden. 
 

13. Goedkeuren van het Charter Gezonde Gemeente en van de 
samenwerkingsovereenkomst met Logo Kempen als Gezonde Gemeente. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
In de voorbije legislatuur engageerden meer dan 275 Vlaamse en Brusselse Gezonde Steden en 
Gemeenten zich om een lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen. Ook in Hoogstraten besliste de 
raad op 24 juni 2013 om deel te nemen aan het format Gezonde Gemeente en het bijhorende 
charter goed te keuren.  
In 2019 worden alle gemeenten uitgenodigd en gemotiveerd om dit engagement verder te zetten, 
en om verder werk te maken van een sterk lokaal preventief gezondheidsbeleid. Dit vanuit het 
Vlaams Instituut Gezond Leven en de Logo's. 
‘Gezonde Gemeente’ heeft tot doel een geïntegreerd en duurzaam lokaal gezondheidsbeleid te 
ontwikkelen. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere 
inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, 
speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn. 
Uit een bevraging blijkt dat twee op de drie Vlamingen wakker ligt van haar/zijn gezondheid. We 
gaan steeds bewuster om met ons lichaam én onze omgeving. We willen gezonder eten en meer 
bewegen, maar ook minder luchtverontreiniging en meer veilige fiets- en wandelpaden. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. 
• Decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018. 

 
Argumentatie 
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Gezonde Gemeente is een kader dat het bestuur praktische instrumenten aanreikt die helpen om 
stap voor stap een lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen. Aan het lokaal bestuur wordt gevraagd 
een samenhangende mix van acties opzetten, waarbij wordt gewerkt op vier fronten: 

• informeren en sensibiliseren van de bevolking,  
• omgevingsinterventies,  
• afspraken en regelgeving, 
• zorg en begeleiding.  

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo Kempen bieden hierbij concrete ondersteuning, onder 
meer bij het opzetten van nieuwe lokale acties en projecten en door wetenschappelijk 
onderbouwde materialen en methodieken aan te bieden. 
Het Charter Gezonde Gemeente vormt het uitgangspunt en de intentieverklaring. De 
samenwerkingsovereenkomst regelt (na de ondertekening van het charter) de concrete 
samenwerking tussen de stad en Logo Kempen voor de implementatie van het format Gezonde 
Gemeente. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 6 jaar. 
Voeding, beweging en sedentair gedrag (lang stilzitten), roken, mentaal welbevinden en 
veerkracht, en gezondheid en milieu zijn de prioritaire thema's. Daarnaast kan uiteraard ook rond 
andere thema's als bv. valpreventie, alcohol en drugs, en bevolkingsonderzoek naar kanker 
worden gewerkt.  
Het charter en de samenwerking rond gezondheid passen binnen de SDG's of duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Goede gezondheid en welzijn is op zich zelfs één van deze SDG's. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt onder actie "Preventief gezondheidsbeleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 
4/10/40/1, beleidsitem: Gezondheidspromotie en ziektepreventie met nummer 985-00,  
en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Dimitri Van Pelt geeft aan dat de fractie Anders dit charter graag mee goedkeurt, maar hij 
heeft hierbij wel enkele vragen: 
● Eind februari lezen we in een e-mail dat de gezondheidsraad al een tijdje niet meer actief is en 
voorlopig ook niet meer geactiveerd wordt. Wat is daarvan de reden? Werd dit met de 
gezondheidsraad samen beslist of is dit een beslissing van bovenuit? 
● In art. 4 van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad en Logo Kempen wordt duidelijk 
gesuggereerd dat er bij voorkeur een gemeentelijke stuurgroep of gezondheidsraad wordt 
opgericht. Hoe gaan we dit dan doen? 
● Wie gaat in Hoogstraten de kar trekken, initiatieven nemen,... zou dit niet meer onder de hoede 
van de gezondheidsraad kan gerealiseerd worden?  
 
Schepen Faye Van Impe weet dat de gezondheidsraad weinig actief was in de vorige legislatuur 
vooral ook omdat de thema's veelal in andere overlegstructuren werden behandeld. Daarom ook 
dat de gezondheidsraad is opgegaan in een horizontaal overlegteam waar een diverse 
vertegenwoordiging vanuit de administratie in zetelt die aangevuld kan worden met deskundigen 
en experten voor specifieke thema's. De schepen is vast van plan om een stuurgroep op te richten 
om dit charter mee in goede banen te leiden.  Raadslid Fons Jacobs wil weten of dit ook 
gecommuniceerd is aan de voorzitter van de gezondheidsraad. Schepen Faye Van Impe belooft 
om dit te bevragen. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
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Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist het Charter Gezonde Gemeente goed te keuren en te ondertekenen.  
Artikel 2: 
De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst met Logo Kempen voor Gezonde 
Gemeente goed te keuren als volgt: 
Samenwerkingsovereenkomst tussen Logo Kempen en Gezonde Gemeente Hoogstraten 
Het stadsbestuur van Hoogstraten met zetel te Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, hier 
vertegenwoordigd door Marc van Aperen, burgemeester, Faye Van Impe, schepen van 
preventieve gezondheidszorg en Joke Verschueren, algemeen directeur,  
en 
het Lokaal Gezondheidsoverleg Kempen met maatschappelijke zetel te Antwerpseweg 1A, Geel, 
hier vertegenwoordigd door Pierre Goor. 
spreken voor de implementatie van het project ‘Gezonde Gemeente’ het volgende af: 
Artikel 1: voorwerp 
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt na de ondertekening van het charter ‘Gezonde 
Gemeente’ te Hoogstraten op 25 maart 2019 de concrete samenwerking tussen de stad 
Hoogstraten en Logo Kempen voor de implementatie van het project ‘Gezonde Gemeente’ dat tot 
doel heeft het ontwikkelen van een geïntegreerd en duurzaam lokaal gezondheidsbeleid. 
Artikel 2: inwerking en duur 
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 6 jaar. De overeenkomst 
treedt in werking op 28 maart 2019 en eindigt op 31 december 2024. 
Wanneer een van beide partijen ophoudt te bestaan, eindigt de samenwerkingsovereenkomst 
automatisch. 
Bij het verstrijken van de termijn van de samenwerkingsovereenkomst wordt de 
samenwerkingsovereenkomst niet stilzwijgend verlengd. 
Artikel 3: gezamenlijke engagementen 
De stad Hoogstraten streeft met de inhoudelijke ondersteuning van Logo Kempen naar de 
realisatie van een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid. 
Deze vooruitgang zal jaarlijks worden getoetst met behulp van de 7 succescomponenten van de 
‘groeimeter’, een model met 5 groeistappen (van starter tot uitmuntend) en 7 componenten waarin 
de gemeente kan verbeteren. De kwaliteitsbevorderende samenwerking met het Logo zit verweven 
in de 7 componenten, deze zijn: 

• Langetermijnsvisie 
• Intersectorale samenwerking & netwerking 
• Burgerparticipatie 
• Capaciteit & bestuurskracht 
• Communicatie 
• De gemeente als voorbeeld 
• Een mix van acties. 

Jaarlijks neemt de stad samen met het Logo deze groeimeter bij de hand om na te gaan hoe het 
gesteld is met de evolutie naar een geïntegreerd en duurzaam gezondheidsbeleid. 
Artikel 4: engagementen van het lokale bestuur 
Een gezondheidsambtenaar of verantwoordelijke gezondheid krijgt tijd en middelen om rond 
gezondheid te werken. 
Bij voorkeur wordt er een gemeentelijke stuurgroep en/of gezondheidsraad opgericht of onder het 
nieuwe bestuur verder gezet. Het lokale bestuur neemt de trekkersrol op binnen de stuurgroep 
en/of gezondheidsraad. De gemeentelijke stuurgroep kan in de loop van het project uitgebreid 
worden met andere lokale en/of bovenlokale partners op voordracht van de leden. De voorstellen 
die de stuurgroep formuleert, worden gezamenlijk door de partners, rekening houdend met elkaars 
draagkracht, uitgewerkt. 
Gezonde Gemeente krijgt een plaats in de Beleids-en Beheerscyclus 2020-2025. 
Artikel 5: engagement van het Logo 
Logo Kempen is jouw lokale partner bij het vormgegeven van een gedragen, lokaal 
gezondheidsbeleid. We vullen dit in door ondersteuning te bieden, maar nemen het eigenaarschap 
van het lokaal gezondheidsbeleid niet op. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van het lokaal 
bestuur. 
De taken van Logo Kempen houden in: 



• verslag gemeenteraad 2019-03-25 • pagina 23 van 57 

• dat Logo Kempen de gemeenten ondersteunt in het realiseren van een geïntegreerd en 
duurzaam gezondheidsbeleid 

• dat Logo Kempen de gemeenten ondersteunt in het opzetten van nieuwe lokale acties en 
lokale projecten 

• dat Logo Kempen deelneemt aan de stuurgroep en/of gezondheidsraad. Hierbij streeft 
Logo Kempen naar het jaarlijks tweemaal aanwezig zijn op één van deze 
overlegstructuren. Daarnaast organiseert Logo Kempen persoonlijk overleg met 
gezondheidsambtenaar/schepen gezondheid/schepen sociale zaken. 

• dat Logo Kempen wetenschappelijk onderbouwde materialen en methodieken aanbiedt 
• dat Logo Kempen drie keer per jaar regionale uitwisselingsmomenten organiseert voor 

deelnemende gemeenten, onder de vorm van het regionaal overleg. 
Artikel 6: externe projectcommunicatie 
Bij elke actie binnen het project ‘Gezonde Gemeente’ wordt het logo ‘Gezonde Gemeente’ gebruikt 
op zoveel mogelijk communicatiedragers en worden de promotiematerialen ingezet. 
Elke actie uit het project ‘Gezonde Gemeente’ waarover met de pers gecommuniceerd wordt, 
gebeurt steeds met medeweten van elk van de ondertekenende partijen. 
Voor acties en projecten die in samenwerking met de ondertekenende partijen georganiseerd 
worden, wordt door de hoofdorganisator in de communicatie steeds verwezen naar deze 
samenwerking. Dit gebeurt met de vermelding ‘In samenwerking met stad Hoogstraten en Logo 
Kempen.’ 
Artikel 7: interne communicatie 
Lieselot Wynants (medewerker Logo Kempen) is voor Hoogstraten de vaste contactpersoon. 
Indien deze medewerker niet beschikbaar is kan men contact opnemen met volgende 
medewerker(s): [voornaam + naam] 
Artikel 8: financieel kader 
Kosten die verbonden zijn aan lokale acties en projecten zijn ten laste van stad Hoogstraten. 
Hieronder wordt verstaan: publicaties, mailings, onkostenvergoedingen externe sprekers, huur 
zalen, aanmaak promotiemateriaal… 
Opgemaakt in twee exemplaren 
te Hoogstraten op [datum] 
Voor het lokale bestuur, 
Marc van Aperen, burgemeester, Faye Van Impe, schepen van preventieve gezondheidszorg en 
Joke Verschueren, algemeen directeur. 
Voor Logo Kempen, 
Pierre Goor, voorzitter en Wim Woestenborghs, coördinator. 
Artikel 3: 
De raad beslist kennis te geven van dit besluit aan het Vlaams Instituut Gezond Leven en Logo 
Kempen. 
 

14. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van de mobiliteitsstudie 
"gebiedsgerichte visie Noorderkempen". 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De gemeenteraad keurde op 24 juni 2013 de samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van de 
mobiliteitsstudie "gebiedsgerichte visie Noorderkempen" goed. Zie bijlage. 
 
In 2019 eindigt deze samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en de 
provincie Antwerpen.  Om het planningsproces te continueren, heeft de stuurgroep van de 
mobiliteitsstudie Noorderkempen gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst te hernieuwen. 
 
De mobiliteitsstudie Noorderkempen is een bovenlokaal mobiliteitsplan voor 15 gemeenten 
gesitueerd tussen de E19 en de E34.  Het eindrapport met actieplan is goedgekeurd in 2012.  Het 
actieplan bevat 16 strategische acties en 36 deelacties.  Vorige legislatuur zijn er 13 strategische 
acties en 16 deelacties opgestart. 
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Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
Argumentatie 
 
Om het planningsproces te continueren wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de 
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Maarten Leemans herinnert zich dat tijdens de vorige legislatuur de ANPR-camera’s 
werden voorgesteld als oplossing om het zwaar verkeer te weren uit de dorpscentra in onze 
gemeente. Dat ondertussen al zo’n 3.000 vrachtwagens op de whitelist staan en dat alle tractoren 
automatisch op de whitelist komen, doet ons vermoeden dat dit slechts een druppel op een hete 
plaat zal zijn. 
Bovendien lezen we volgende zaken in het verslag van de laatste vergadering: 
● De software staat nog niet op punt. 
● Wettelijk kan het tonnageverbod niet enkel gecontroleerd worden door de ANPR-camera’s, maar 
is een manuele controle nodig. 
Raadslid Maarten Leemans wil graag weten wat de stand van zaken is. Is de software klaar? 
Bovendien, als alles manueel moet worden gecontroleerd, zal dit de operationele kosten verhogen, 
hoeveel VTE zullen hiervoor voorzien worden? Zal dit op basis van de camerabeelden gebeuren? 
Volgens het  raadslid kunnen we echt voelbare oplossingen pas verwachten door bijvoorbeeld de 
realisatie van de omleidingsweg via de Houtelweg en de omleidingsweg Rijkevorsel. Wat is hier de 
stand van zaken? Ligt hier een ontwerp-PRUP klaar? 
Naast het aanpakken van knooppunten en nieuwe verbindingen, wil de fractie Anders ook ijveren 
voor het structureel onderhoud. Niet alleen van wegen, maar ook van de bestaande fietspaden. 
Volgens raadslid Maarten Leemans is het opportuun om ook in dit overlegorgaan, samen met de 
gemeenten met gemeenschappelijk belang, in te zetten op openbaar vervoer. Denk maar aan de 
busverbindingen naar Noorderkempen en Antwerpen. 
 
 
Schepen Michel Jansen geeft aan dat hij slechts zijdelings op de hoogte is van dit dossier, en dat 
het bovendien ook niet echt aan de orde is bij de behandeling van de overeenkomst die hier 
voorligt. 
Burgemeester Marc Van Aperen vult aan dat er in de laatste politieraad heel wat vragen zijn 
gesteld over de extra aankoop van camera's. De signalisatie ontbreekt ook nog waardoor de 
werking van de camera’s nog niet kan uitgerold worden.  
Volgens raadslid Marc Haseldonckx worden hier twee dossiers door elkaar gehaald, met name die 
van de ANPR-camera's en die van het cameraschild. 
Raadslid Tinne Rombouts spreekt haar ongerustheid uit over het verloop van het dossier. Er is de 
afgelopen legislatuur erg hard gewerkt aan de software van de app, ze hoopt dan ook dat dit nauw 
opgevolgd wordt. Kan er een stand van zaken worden gegeven over de ontwikkeling van de app? 
Al eind vorig jaar is er overwogen om de borden alvast te plaatsen op basis van een mondelinge 
toezegging. Ondertussen zou de schriftelijke bevestiging ook al moeten toegekomen zijn. 
Burgemeester Marc Van Aperen weet dat er nog heel wat vragen en bedenkingen zijn zowel voor 
de functie van de app als in de effectieve toepassing van de camera’s. Ook in de samenwerking 
met het parket. Volgens raadslid Tinne Rombouts zijn er vorig jaar al goede afspraken met het 
parket gemaakt, ze biedt aan om hierbij te ondersteunen als dat nodig moest zijn. 
 
BESLUIT 
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Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitvoering van de mobiliteitsstudie "gebiedsgerichte visie Noorderkempen" en dit als volgt: 
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE UITVOERING VAN DE MOBILITEITSSTUDIE 
‘GEBIEDSGERICHTE VISIE NOORDERKEMPEN’ 
 
Tussen 
De gemeente Arendonk, met ondernemingsnummer 0207.505.368 en maatschappelijke zetel te 
Vrijheid 29, 2370 Arendonk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreedt de heer Kristof Hendrickx, burgemeester en de heer Kris Wouters, algemeen 
directeur, 
De gemeente Baarle-Hertog, met ondernemingsnummer 0207.509.427 en maatschappelijke zetel 
te Parallelweg 1, 2387 Baarle-Hertog, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Frans De Bondt, burgemeester en de heer Jan Vervoort, 
algemeen directeur, 
De gemeente Beerse, met ondernemingsnummer 0207.505.764 en maatschappelijke zetel te 
Bisschopslaan 56, 2340 Beerse, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Bert Craane, burgemeester en mevrouw Tinneke Claeys, 
algemeen directeur, 
De gemeente Brecht, met ondernemingsnummer 0207.500.321 en maatschappelijke zetel te 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Sven Deckers, burgemeester en mevrouw Annemie Marnef, 
algemeen directeur, 
De stad Hoogstraten, met ondernemingsnummer 0207.502.202 en maatschappelijke zetel te 
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Marc Van Aperen, burgemeester en mevrouw Joke 
Verschueren, algemeen directeur, 
De gemeente Lille, met ondernemingsnummer 0207.502.794 en maatschappelijke zetel te 
Rechtestraat 44, 2275 Lille, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreedt mevrouw Marleen Peeters, burgemeester en de heer Davy Smeyers, algemeen 
directeur, 
De gemeente Malle, met ondernemingsnummer 0207.537.240 en maatschappelijke zetel te 
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Harry Hendrickx, burgemeester en de heer Sven Brabants, 
algemeen directeur, 
De gemeente Merksplas, met ondernemingsnummer 0207.503.190 en maatschappelijke zetel te 
Markt 1, Merksplas, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 
optreedt de heer Frank Wilrycx, burgemeester en de heer Dries Couckhuyt, algemeen directeur, 
De gemeente Oud-Turnhout, met ondernemingsnummer 0207.503.982 en maatschappelijke zetel 
te Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Bob Coppens, burgemeester en mevrouw Bie De Busser, 
algemeen directeur, 
De gemeente Ravels, met ondernemingsnummer 0207.504.378 en maatschappelijke zetel te 
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Walter Luyten, burgemeester en mevrouw Chris Bax , 
algemeen directeur, 
De gemeente Rijkevorsel, met ondernemingsnummer 0207.504.576 en maatschappelijke zetel te 
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
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schepenen, voor wie optreedt mevrouw Dorien Cuylaerts, burgemeester en de heer Bart Adams, 
algemeen directeur, 
De stad Turnhout, met ondernemingsnummer 0207.533.082 en maatschappelijke zetel te Campus 
Blairon 200, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreedt de heer Paul Van Miert, burgemeester en de heer Filip Buijs, algemeen 
directeur, 
De gemeente Vosselaar, met ondernemingsnummer 0207.534.765 en maatschappelijke zetel te 
Cingel 7, 2350 Vosselaar, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, 
voor wie optreedt de heer Gilles Bultinck, burgemeester en de heer Bert Joppen, algemeen 
directeur, 
De gemeente Zandhoven, met ondernemingsnummer 0207.539.220 en maatschappelijke zetel te 
Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt de heer Luc Van Hove, burgemeester en mevrouw Annick Smeets, 
algemeen directeur, 
De gemeente Zoersel, met ondernemingsnummer 0207.499.133 en maatschappelijke zetel te 
Handelslei 167, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreedt mevrouw Liesbeth Verstreken, burgemeester en de heer Kristof 
Janssens, algemeen directeur, 
De projectvereniging Samenwerkingsverband stadsregio Turnhout, met ondernemingsnummer 
0862.959.114 en maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door 
de raad van bestuur, voor wie optreedt de heer Bob Coppens voorzitter en de heer Marc Boeckx, 
algemeen coördinator,  
De provincie Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.725.597 en maatschappelijke zetel te 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny Toelen, 
provinciegriffier, voor wie optreedt de heer Wim Lux, departementshoofd DREM en de heer Luk 
Lemmens, gedeputeerde,  
hierna gezamenlijk genoemd: “de partners” 
 
Gelet op: 
a. de missie van de provincie Antwerpen conform art. 2 van het provinciedecreet (9 december 
2005)  die inhoudt dat de provincie : 
- bovenlokale taakbehartiging op zich neemt 
- ondersteunende taken uitvoert op verzoek van andere overheden 
- initiatieven neemt met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in de 
regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid 
b. het mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009, het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering 
van 25 januari 2013 en het provinciaal mobiliteitscharter, goedgekeurd door de Provincieraad op 
27 september 2018’, als beleidsovereenkomst tussen de provincie en de Vlaamse overheid. In dit 
charter  is het ontwikkelen en realiseren van een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie opgenomen. 
c. de engagementsverklaring van de partners over de start van de mobiliteitsstudie 
Noorderkempen d.d. 2008   
d. de goedkeuring van de mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte visie Noorderkempen’ en het 
bijhorend actieplan door de provincieraad en de door de gemeenteraden d.d. 2012 
e. de wenselijkheid om een algemene samenwerkingsovereenkomst af te sluiten conform 
actie 1.0 van het actieplan van de mobiliteitsstudie wordt overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 - Doel van de samenwerking en engagement 
1.1. De partners komen overeen om gedurende de duur van de overeenkomst samen te werken 
om in de Noorderkempen de toekomstvisie zoals uitgewerkt in de goedgekeurde mobiliteitsstudie 
Noorderkempen uit te voeren.  Deze samenwerking gebeurt op basis van consensus. 
1.2. De partners onderschrijven de toekomstvisie zoals vastgelegd in het eindrapport  van de 
mobiliteitsstudie ‘Gebiedsgerichte visie Noorderkempen’ (versie juli 2012) en het bijhorend 
actieplan (update stuurgroep 12.05.2017).  
 
Artikel 2 - Organisatie 
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2.1. De partners richten een stuurgroep op om de samenwerking op te volgen. Ter ondersteuning 
is er een ambtelijk overleg en een programmacoördinatie. De dienst Mobiliteit van de provincie 
Antwerpen neemt de coördinatie op zich.    
2.2. De stuurgroep bestaat uit beleidsverantwoordelijken van de partners en komt minimaal één 
maal per jaar samen. Hij is verantwoordelijk voor de opvolging van het actieplan en stelt jaarlijks 
een werkplan op.  
2.3. Het ambtelijk overleg bereidt de stuurgroep voor. Indien nodig kan de programmacoördinatie 
thematische of projectmatige werkverbanden organiseren. Indien nodig, kan het maatschappelijk 
middenveld worden betrokken. 
2.4. De programmacoördinatie  is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische 
voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en het ambtelijke overleg en ook voor het 
opstellen en bewaken van planningen en afspraken.  
 
Artikel 3 - Proces  
3.1. Als basis voor de samenwerking geldt de mobiliteitsstudie Noorderkempen en het bijhorende 
actieplan (versie juli 2012). De stuurgroep monitort het actieplan minstens jaarlijks, actualiseert en 
stuurt bij indien nodig.  
3.2. De stuurgroep stelt jaarlijks een werkplan op.  Dit werkplan bevat minstens:  
a. een voortgangsrapportage  
b. fiches met beschrijving per actie (trekker, status, …) 
c. eventuele apart afgesloten overeenkomsten 
 
Artikel 4 - Duur van de overeenkomst  
4.1. De looptijd van de overeenkomst bedraagt in principe zes jaar en is elke legislatuur 
verlengbaar. Deze overeenkomst vervangt de lopende overeenkomst, die van rechtswege eindigt 
op 1 juni 2019. De nieuwe overeenkomst loopt van 1 juni 2019 tot en met 1 juni 2025, onder 
voorbehoud van verlenging. 
4.2. De partners kunnen de overeenkomst op elk moment in consensus wijzigen.  
4.3. Elke partij kan op elk moment beslissen om de samenwerking in het kader van deze 
overeenkomst te beëindigen. In dat geval beslissen de overige partijen in consensus over de 
verderzetting van de overeenkomst. 
 
Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
5.1.  Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. 
5.2.  Partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele geschillen in der minne te regelen.  Als 
er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de bevoegde rechtbanken van Antwerpen bevoegd 
om in het geschil uitspraak te doen. 
5.3.  Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen en opstellen 
van huidige overeenkomst, en bevestigen hetzelfde principe te willen respecteren bij de uitvoering 
ervan. 
5.4.  Indien één van de bepalingen van huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of zou 
worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.  
5.5. Partijen zijn in de mate van het mogelijke, volgens hun loyaliteit en overtuiging, ertoe 
gehouden de ongeldige bepalingen te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt 
aan de algemene geest van de overeenkomst. 
 
Artikel 2: 
Kennis te geven van dit besluit aan de dienst mobiliteit, departement ruimte, erfgoed en mobiliteit, 
provincie Antwerpen. 
 

15. Goedkeuring van het reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen (HidroSan) en van de tarieven voor de éénmalige dossierkost aan de 
ontwikkelaar. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
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Pidpa/HidroSan bezorgde Hoogstraten een voorstel van 'reglement voor de aanleg van 
rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen (HidroSan)', hierna ontwikkelingsreglement genoemd - zie  

• '20181129 brief Pidpa - Voorstel van ontwikkelingsreglement HidroSan' en  
• 'Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen (HidroSan)'  

in bijlage. 
 
Voor nieuwe eengezinswoningen in centraal gebied wordt door de gemeente een standaard-
advies opgenomen bij omgevingsvergunningen, en is voorliggend ontwikkelingsreglement niet van 
toepassing.  
 
Voor alle andere bouwwerken en ontwikkelingen verleent Pidpa als rioolbeheerder advies. Met het 
ontwikkelingsreglement creëert Pidpa voor de stad een basiskader voor deze niet-standaard 
adviesverlening met een gelijke benadering van alle ontwikkelingen binnen het werkingsgebied 
van Pidpa riolering.  
 
Indien de gemeenteraad het ontwikkelingsreglement onderschrijft, wordt door Pidpa volgende 
kostendekkende vergoeding vooropgesteld, eveneens goed te keuren door de gemeenteraad: 
 

Tarieven Dossierkosten: 
 
Verkaveling: 250,00 EUR / kavel (tot 5 kavels) 

225,00 EUR / kavel (van 6 tem 20 kavels) 
200,00 EUR / kavel (alles vanaf 21 kavels) 

 
Bouwdossiers: 
125,00 EUR / woongelegenheid  

(1 huis = 1 woongelegenheid, een appartementsgebouw met 5 appartementen = 5 
woongelegenheden) 

500,00 EUR / dossier voor alle andere (vb garage, stalling, parking,…) 
 

Tarieven Art 7 / Art 7 + meetstaat 
 
Enkel afwijking Art 7: 1500,00 EUR (excl BTW) / per perceel 

 
Afwijking Art 7 + Meetstaat: 1500,00 EUR (excl BTW) / per perceel + bedrag van 
meetstaat zoals berekend wordt voor een normale offerte. 

 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
• Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 326 tot en met 

335 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 285 t.e.m. 288 

betreffende de bekendmaking en de inwerkingtreding van gemeentelijke reglementen. 
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 388 t.e.m. 473 

betreffende de intergemeentelijke samenwerking. 
• Decreet van 24 mei 2002 betreffende Water voor Menselijke Aanwending. 
• Decreet betreffende het Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003. 
• Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater van 5 juli 2013. 
• "Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening" d.d. 15 mei 2009 en het Decreet betreffende de 

Omgevingsvergunning d.d. 25 april 2014, en latere wijzigingen. 
• Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2007 betreffende de toetreding van de 

gemeente tot Pidpa HidroSan. 
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Argumentatie 
 
De gemeentelijke HidroSan-opdrachtverlening aan Pidpa inzake de beheersing van afvalwater en 
hemelwater gaat gepaard met de overdracht van een exclusief gebruiksrecht op de gemeentelijke 
rioleringsinfrastructuur.  
 
Hieruit volgt dat, bij ontwikkelingen waarin rioleringsinfrastructuur wordt aangelegd die later deel 
zal uitmaken van het gemeentelijk openbaar saneringsnetwerk, Pidpa HidroSan verder instaat voor 
het in stand houden, het beheer, de exploitatie en het onderhoud van deze infrastructuur. 
 
Gelet op het voorgaande, is het noodzakelijk dat Pidpa HidroSan en de gemeente van bij de 
conceptfase worden betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de rioleringsinfrastructuur. 
Hierdoor wordt de kwaliteit van de openbare infrastructuur verzekerd. 
 
Verder is het nodig om, met oog op de overname van de rioleringsinfrastructuur door de 
gemeente, de overdrachtsprocedure van de rioleringsinfrastructuur vast te leggen. 
 
Op 22 oktober 2018 keurde de raad van bestuur van Pidpa de tekst van het gemeentelijk 
reglement betreffende "de aanleg van de rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen (HidroSan)" 
goed. Dit reglement behandelt de adviesverlening van Pidpa als rioolbeheerder bij de aansluiting 
van verkavelingen en andere ontwikkelingen, met volgende uitgangspunten: 
 
• Pidpa hanteert een aanpak dat bij realisatie van verkavelingen / ontwikkelingen geen nieuwe 

(punt)lozingen van (onbehandeld) afvalwater in het milieu (bv. in grachten of waterlopen) 
worden gecreëerd. 
 

• Pidpa wil in haar werkwijze en bij het verlenen van adviezen steeds - in de eerste plaats - 
streven naar het meest verantwoorde scenario, m.a.w. rekening houdend met de totale visie 
van het zoneringsplan, de GUP's en het toekomstige hemelwaterplan. 
 

• Pidpa vraagt om de volledige ontwikkeling (tot op perceelsniveau) te voorzien van een volledig 
gescheiden rioleringsinfrastructuur met inbegrip van de vereiste infiltratie- en 
buffervoorzieningen voor het regenwater. 
 

• Pidpa gaat uit van het principe van een kosteloze overdracht aan de gemeente van alle 
rioleringsinfrastructuur aangelegd door ontwikkelaars in openbaar domein, die nadien door 
Pidpa in beheer dient genomen te worden. Deze overdrachten geschieden bij notariële akte. 
 

• Pipdpa wenst als rioolbeheerder bij de uitwerking van ontwikkelingen, en dit liefst vanaf een zo 
vroeg mogelijk stadium, betrokken te worden. 
 

• Pidpa stelt voor om voor alle activiteiten (administratie uitvoering van werken en toezicht op 
werken) die zij uitvoert voor ontwikkelingen een kostendekkende vergoeding aan te rekenen. 

 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het 'Reglement voor de aanleg van 
rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen (HidroSan)' en de door Pidpa/HidroSan voorgestelde 
tarieven goed te keuren. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Marc Haseldonckx wil graag weten hoe het aanrekenen van administratieve kosten in het 
verleden werd geregeld. 
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Schepen Michel Jansen legt uit dat dit in het verleden niet werd doorgerekend aan de 
ontwikkelaar, PIDPA rekende dit vroeger ook wel aan maar dit werd afgerekend op de rekening 
van de stad. De kosten zullen nu doorgerekend worden aan projectontwikkelaars en verkavelaars, 
dit geldt niet voor particulieren die een alleenstaande ontwikkeling doen.  
 
Raadslid Marc Haseldonckx hoopt dat dit niet aan particulieren wordt doorgerekend want dan is 
het een bijkomende belasting. Het raadslid vraagt zich af hoe dit wordt toegepast als een lot wordt 
opgesplitst in verschillende kleinere loten. Is men op dat moment een verkavelaar en wordt deze 
kost aangerekend?  
 
Raadslid Fons Jacobs geeft aan dat dit volgens hem een voorstel van PIDPA is die in navolging 
van een bestaand reglement bij de Hidro Rio gemeenten, nu ook aan de Hidro San gemeenten 
een voorstel van reglement ter goedkeuring voorlegt voor de aansluiting van 
rioleringsinfrastructuur. Tot nu toe betaalde de stad in het verleden zelf de gepresteerde uren aan 
Pidpa. Dit zou verleden jaar over ongeveer 17.000 EUR gegaan zijn. Vanaf 2019 zou deze kost 
grotendeels wegvallen, en voorziet het reglement dat de ontwikkelaar deze kosten zal moeten 
betalen, wat voor het raadslid ook meer aangewezen is. 
Raadslid Fons Jacobs wil weten of de verkavelingen die nu al in ontwikkeling zijn (Wortel, 
verkaveling in Hoogstraten) ook reeds onder deze voorwaarden vallen die in het nieuwe 
Pidpareglement staan? 
 
 
Schepen Michel Jansen betwijfelt of dit van toepassing is voor verkavelingen die al lopende zijn 
maar hij zal dit voor alle veiligheid navragen.  
 
BESLUIT 
 
Bij 18 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri 
Van Pelt, Jef Vissers, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert 
Van den Bogaert en Ans Lochten) en 8 onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward 
Baets, Tinne Rombouts, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren en Joël Adams). 
 
Artikel 1: 
Goedkeuring van het 'reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 
(HidroSan)'. 
Artikel 2: 
Goedkeuring van volgende tarieven voor de éénmalige dossierkost aan de ontwikkelaar: 
Tarieven Dossierkosten: 

• Verkaveling: 250,00 EUR / kavel (tot 5 kavels) 
225,00 EUR / kavel (van 6 tem 20 kavels) 
200,00 EUR / kavel (alles vanaf 21 kavels) 

• Bouwdossiers: 
125,00 EUR / woongelegenheid  

(1 huis = 1 woongelegenheid, een appartementsgebouw met 5 
appartementen = 5 woongelegenheden) 

500,00 EUR / dossier voor alle andere  
(vb garage, stalling, parking,…) 

Tarieven Art 7 / Art 7 + meetstaat: 
• Enkel afwijking Art 7: 1500,00 EUR (excl BTW) / per perceel 
• Afwijking Art 7 + Meetstaat: 1500,00 EUR (excl BTW) / per perceel + bedrag van meetstaat 

zoals berekend wordt voor een normale offerte. 
 

16. Goedkeuren aanduiden vertegenwoordigers in de vervoerregioraad Kempen. 

 
MOTIVERING 
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Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Vanuit Vlaanderen is volgende communicatie gevoerd rond dit thema (via website, brieven): 
Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op 
basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van middelen. De vervoerregio's 
rond Mechelen, Aalst en de Westhoek werden naar voren geschoven als proefprojecten. Recent 
werd ook de vervoerregio Antwerpen als proefproject opgestart.  
Er is een voorstel voor een nieuwe indeling van Vlaanderen op basis van 15 vervoerregio's. Er 
volgt een consultatie-oefening van de lokale besturen, onder de coördinatie van de betrokken 
provinciegouverneur, om tegen het voorjaar 2018 over een definitieve regio-indeling te kunnen 
beschikken.  
 
De vervoerregioraden worden opgestart in de 15 aangeduide regio's en de vervoerregiowerking 
wordt verder uitgerold. De bevoegde minister voor Mobiliteit en Openbare Werken zal starten met 
de opmaak van de mobiliteitsplannen voor de vervoerregio's en met de verdere uitwerking van de 
regelgeving. Uiteindelijke bedoeling is tegen de tweede helft van 2020 tot een volledige uitrol van 
het decreet basisbereikbaarheid te kunnen komen, met inbegrip van een nieuw gelaagd 
vervoersnet. 
 
Mobiliteitsplan 
 
In elke vervoerregio zal de vervoerregioraad een mobiliteitsplan voor de regio opstellen. De files in 
de ene gemeente worden immers soms al in een naburige gemeente veroorzaakt. In het 
mobiliteitsplan kunnen infrastructurele maatregelen afgestemd worden, maar kunnen er ook 
deelsystemen opgezet worden of zelfs aangepaste abonnementsformules uitgewerkt worden. De 
vervoerregio’s zullen ook het aanbod van het openbaar vervoer in hun regio mee uittekenen. 
Dankzij de introductie van Basisbereikbaarheid zal het openbaar vervoer in de toekomst gelaagd 
georganiseerd worden. 
Een eerste laag bestaat uit het kernnet: de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen, die de 
grootste attractiepolen met elkaar linken. Het kernnet zal ook in de toekomst uitgetekend worden 
door De Lijn. 
De tweede laag bestaat uit het aanvullende net, dat aantakt op het kernnet en bijvoorbeeld 
verbindingen maakt met buitenwijken en kleinere kernen. De vervoerregioraden krijgen inspraak 
om dit aanvullende net mee uit te tekenen. 
De derde laag bestaat uit het vervoer op maat: lokale of private initiatieven die inspelen op een 
heel particuliere nood (zoals belbussen, de pendeldienst van een bedrijf of het busje van een 
rusthuis). De vervoerregio’s krijgen de regie in handen om dit vervoer op maat zelf te organiseren. 
 
Uitrol 
 
In 4 proefregio’s – Aalst, Mechelen, de Westhoek en in een latere fase ook Antwerpen – werd 
basisbereikbaarheid al positief onthaald. 
In de zomer van 2018 moeten er vervoerregioraden opgericht worden in alle andere regio’s. Ten 
laatste in het najaar van 2018 moeten die vervoerregioraden voor de eerste keer samenkomen. 
In de loop van 2019 – wanneer op lokaal niveau de nieuwe coalities aangetreden zijn – zullen de 
vervoerregioraden echt aan het werk gaan. In het najaar van 2020 moet de visie van de 
vervoerregioraad vertaald worden op het terrein: dan zullen alle vernieuwingen voelbaar worden 
voor de reizigers. 
 
Hoogstraten 
 
Hoogstraten werd ingedeeld bij vervoerregio Kempen. Er werd een adviserende stem gevraagd 
voor vervoerregio Antwerpen.  
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 mei 2018 kennis genomen van de indeling 
van Hoogstraten bij vervoerregio Kempen, met adviserende stem in vervoerregio Antwerpen.  Zie 
besluit in bijlage. 
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Op 4 december 2018 was er een bijeenkomst waar De Lijn, AWV en de afdeling Beleid van het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken een toelichting hebben gegeven over 
basisbereikbaarheid, wat de bedoeling is, wat verwacht wordt, wat de timing is, enz. 
Er zal gestart worden met de bestuurlijke vervoerregioraad Kempen van zodra een studiebureau 
hiervoor is aangesteld.  Vermoedelijke timing mei 2019. 
 
Zie ook nog bijkomende informatie of achtergrondinformatie in bijlage "vervoerregio Kempen". 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid, goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 21 december 2018. 
• De indeling van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio's en de 

afbakening van deze vervoerregio's, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op  
20 juli 2018. 

 
Argumentatie 
 
De gemeente Hoogstraten maakt bij de afbakening deel uit van de vervoerregio Kempen  
en wenst ook deel te nemen als adviserend lid van de vervoersregio Antwerpen, om reden van de 
ligging van de E19 en het belang van het station Noorderkempen. 
Voor iedere vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. 
De opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad die per 
vervoerregio als overlegorgaan wordt opgericht. 
De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad integraal en 
rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio. De gemeente 
krijgt daar onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, 
de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van 
maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de 
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het 
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van 
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio. 
Het engagement voor de gemeente houdt het volgende in: actief participeren aan de werking en 
de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen 
mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om vertegenwoordigers vanuit de gemeente voor de 
vervoerregioraad Kempen aan te duiden, zijnde de schepen voor mobiliteit, Michel Jansen en de 
mobiliteitsambtenaar, Sofie Willebrords als ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente.  De 
ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 
 
De stad Hoogstraten is ook vragende partij om deel te nemen als adviserend lid van de 
vervoersregio Antwerpen.  De ligging van de E19 en het belang van het station Noorderkempen is 
tenslotte erg relevant voor Hoogstraten. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Maarten Leemans licht toe dat de vervoerregioraad een nieuw orgaan is, opgelegd vanuit 
de Vlaamse regering, dat één visie moet opstellen voor de hele Kempense regio van 27 
gemeenten. Wetende dat er bij De Lijn nog bespaard moet worden, is dat geen gemakkelijke klus. 
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Immers zal niemand er voor staan te springen om te moeten inboeten aan bereikbaarheid. Wij, of 
onze vertegenwoordiger, zal hard op tafel moeten kloppen om te zorgen voor volwaardige 
verbindingen in onze gemeente, met onze buurgemeenten, maar ook met de centrumsteden en 
aansluitingen met het treinverkeer (verbindingen met Wuustwezel/Brecht/Antwerpen/station 
Noorderkempen vallen immers allemaal buiten onze vervoerregio). Hoogstraten heeft een 
centrumfunctie en daarom moeten we ijveren voor een bereikbaar Hoogstraten.  
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De schepen van mobiliteit Michel Jansen is de vertegenwoordiger van de gemeente Hoogstraten 
in de vervoerregioraad van de vervoerregio Kempen. 
Artikel 2: 
De mobiliteitsambtenaar Sofie Willebrords is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente 
Hoogstraten in de vervoerregio Kempen.  De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de 
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen. 
Artikel 3: 
De gemeente Hoogstraten wenst ook deel te nemen als adviserend lid van de vervoersregio 
Antwerpen, om reden van de ligging van de E19 het belang van het station Noorderkempen. 
Artikel 4: 
De gemeente Hoogstraten engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het 
mobiliteitsplan van de vervoerregio Kempen.  Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld 
voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter 
beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor 
de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten. 
Artikel 5: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
Artikel 6: 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Kempen 
(vervoerregio.kempen@vlaanderen.be). 
 

17. Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019. 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. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 'Kennisname en goedkeuren van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 27 maart 2019. Voordracht van een 
kandidaat-lid voor de raad van bestuur en een lid met raadgevende stem. Aanduiden van de 
afgevaardigden voor de vergadering.' wordt ingetrokken naar aanleiding van de bijkomende 
informatie die de stad via mail van Pontes ontving op vrijdag 1 maart 2019. 
 
Dit besluit van 25 maart 2019 vervangt het bovenvermelde besluit. 
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Op 30 november en 6 december 2018 ontvingen wij van Pontes mails m.b.t. de samenstelling van 
de raad van bestuur van Pontes in de bestuursperiode 2019-2024. 
Hierin geven zij aan dat de stad Hoogstraten voor de buitengewone algemene vergadering van 27 
maart 2019 hun kandidaat-leden voor de raad van bestuur en hun afgevaardigden voor deze en de 
volgende (buitengewone) algemene vergaderingen dient voor te dragen. 
 
Op 1 maart 2019 ontving de stad van Pontes via mail de voordrachtslijst met de kandidaat-
bestuurders voor de raad van bestuur van Pontes voor de legislatuur 2019-2025. 
 
Het decreet over het lokaal bestuur, dat voor de intergemeentelijke samenwerkings- verbanden in 
werking treedt vanaf 1 januari 2019, voorziet in een vereenvoudiging van de bestuursorganen 
alsook in een vermindering van het aantal mandaten in die bestuursorganen. 
PONTES heeft daartoe in juli 2018 haar statuten gewijzigd om deze in overeenstemming te 
brengen met het nieuwe decreet. 
Concreet betekent dit voor Pontes dat er in de toekomst geen directiecomité meer zal 
samengesteld worden en dat alle bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door de raad van 
bestuur. De raad van bestuur zal bestaan uit 15 bestuurders met stemrecht en 1 bestuurder met 
raadgevende stem. 
 
1. Raad van bestuur: 
In dit orgaan mogen de leden voor maximaal twee derde van hetzelfde geslacht zijn. Daar zal bij 
de voordrachten dus rekening moeten mee gehouden worden. 
Verder bepalen de statuten het volgende: 
a) elke gemeente met een crematorium op het grondgebied heeft recht op één bestuurder; 
b) de overige mandaten worden toegewezen volgens de grootte van de verschillende kiesdistricten 
en het aantal aandelen waarover een deelnemer beschikt; 
c) uw gemeenteraad kan ook een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voordragen die 
verkozen is op een lijst bij de recente gemeenteraadsverkiezingen die na 1 januari 2019 geen deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
 
Stad Hoogstraten behoort tot het kiesdistrict Turnhout. De volgende steden en/of gemeenten 
behoren tot ditzelfde kiesdistrict: 

 
 

-Hertog 
 

 
l 

 
 

 
 

 
-Turnhout 

 
 

 
 

 
Het kiesdistrict Turnhout heeft volgens onze statuten recht op 3 kandidaat-bestuurders, waarvan er 
tenminste één kandidaat moet worden voorgedragen door de stad Turnhout. 
 
Ingevolge het bovenlokaal overleg betreffende de verdeling van de mandaten in de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ziet de samenstelling van de raad van bestuur van 
PONTES er uit als volgt: 
 
Kiesdistrict Gemeente    Mandataris 
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Antwerpen stad Antwerpen/district Hoboken Tom De Boeck 
stad Antwerpen/district Hoboken Carine Leys 
stad Antwerpen/district Berchem Lieselot Keymis 
stad Antwerpen/district Deurne Tjerk Sekeris 
stad Antwerpen/district Wilrijk Linda Verlinden 

Boom  gemeente Kontich   Marleen Van den Eynde 
Herentals gemeente Westerlo   Tinne Wuyts 
Kapellen gemeente Schoten   Lieven De Smet 
Lier  stad Lier    Annemie Goris 
Mechelen stad Mechelen   Alexander Vandersmissen 
Pelt  stad Lommel    Karel Wieërs 
  gemeente Pelt    Dirk Vanseggelen 
Turnhout gemeente Mol    Jos Lodewijckx 
  stad Turnhout    Koen De Busser 
       Ludwig Nietvelt 
 
Bijgevolg heeft ons bestuur niet de mogelijkheid om een kandidaat-bestuurder voor te dragen als 
effectief lid van de raad van bestuur van PONTES. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: artikelen 432, 434, 434 §1, 434 §2, 434 §4 

en 436, 440, 443, 444, 445 en 448 
• Bepaling vervat in artikel 44, alinea 3 van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en artikel 26 lid A. punt 1.  
• Statuten van Pontes. 

 
Argumentatie 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 27 maart 2019 en deze goed te keuren: 
 
1. Algemene vergadering: verslag 19 december 2018 – goedkeuring 
2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (effectieve leden) – goedkeuring 
3. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur (leden met raadgevende stem) –  
 aktename 
4. Financiën: vaststelling presentiegelden bestuursperiode 2013-2018 – goedkeuring. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van PONTES met de kandidaat-
bestuurders goed te keuren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een kandidaat-lid voor de raad van bestuur 
met raadgevende stem aan te duiden. 
(Het lid met raadgevende stem kan geen deel uitmaken van het schepencollege.) 
 
Elke voorgedragen kandidaat-bestuurder wordt voorgedragen voor de volledige bestuursperiode. 
Het opsplitsen van mandaten tussen verschillende besturen voor een gedeelte van de termijn is 
niet toegelaten. 
Indien er in totaal meerdere kandidaat-bestuurders met raadgevende stem (d.w.z. van een partij 
die tot de oppositie in de gemeenteraad behoort) worden voorgedragen, dan zal dit mandaat 
toegewezen worden aan de kandidaat (1) hetzij met de meest ononderbroken anciënniteit in de 
gemeenteraad, (2) hetzij volgens leeftijd. 
 
Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd om de volgende mandaten aan te duiden: 
- een afgevaardigde voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 
- een plaatsvervangend afgevaardigde voor de (buitengewone) algemene vergaderingen. 
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De afgevaardigden voor deze vergadering van 27 maart 2019 dienen bij voorkeur ook voor alle 
volgende vergaderingen van Pontes tot het einde van de gemeentelijke legislatuur 2019-2025 
aangeduid te worden. 
Het mandaat van de afgevaardigde dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering. 
 
De duur van alle mandaten is vastgesteld op zes jaar. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Bij de start van een hele reeks geheime stemmingen om de afvaardiging te bepalen van 
Hoogstraten in allerhande samewerkingsverbanden en overlegorganen, wil schepen Michel 
Jansen graag nog even terugkomen op de gemeenteraad van februari. Op zijn vraag verduidelijkt 
raadslid Johan Vermeeren dat er inderdaad een fout is geslopen in het overzicht van CD&V met de 
namen voor afvaardigingen. In de laatste communicatie naar het secretariaat ontbraken er wat 
namen en dat gaf verwarring op de gemeenteraad van februari. Raadslid Johan Vermeeren heeft 
dit ook met het secretariaat en de algemeen directeur uitgeklaard.   
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 
27 maart 2019 goed. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt het verslag van de algemene vergadering van PONTES van 19 december 
2018 goed. 
Artikel 3: 
De gemeenteraad keurt het voorstel tot vaststelling van de presentiegelden voor de 
bestuursorganen van het intergemeentelijke samenwerkingsverband PONTES goed. 
Dit voorstel omvat het volgende: 
1. Het presentiegeld voor de leden van de raad van bestuur en hun eventuele 
vertrouwenspersonen wordt voor de bestuursperiode 2019-2024 vastgesteld op 175,- EUR per 
vergadering. 
2. Aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt een dubbel presentiegeld toegekend voor het 
bijwonen van de vergaderingen van de raad van bestuur. 
3.Het aantal vergaderingen van de raad van bestuur waarvoor de bestuurders aanspraak kunnen 
maken op de toekenning van een presentiegeld is per lid begrensd op achttien. 
Artikel 4:  
Bij geheime stemming: 
Bij 20 ja stemmen en 3 onthoudingen voor het gezamenlijk voorstel, 2 stemmen voor Jos 
Lodewijckx en 1 stem voor Koen De Busser: 
De gemeenteraad keurt de gezamenlijke voordrachtslijst voor de samenstelling van de raad van 
bestuur van PONTES goed. 
Artikel 5:  
Bij geheime stemming: 
Bij 19 stemmen voor Maarten Leemans, 4 stemmen voor Johan Vermeeren en 3 onthoudingen: 
De gemeenteraad draagt voor als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur 
van PONTES voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 27 maart 2019 tot 
aan de eerste algemene vergadering in 2025: 
De heer Maarten Leemans (Anders) (gemeenteraadslid, nog geen dienstanciënniteit - 
°17/02/1982). 
Artikel 6:  
Bij geheime stemming: 
Bij 16 stemmen voor Pim Van der Linden, 5 stemmen voor Maarten Leemans en 5 onthoudingen: 
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De gemeenteraad duidt als vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
van PONTES voor de periode vanaf 27 maart 2019 tot op het einde van de gemeentelijke 
legislatuur 2019-2025 aan: 
De heer Pim Van der Linden (Hoogstraten Leeft). 
Artikel 7:  
Bij geheime stemming: 
Bij 16 stemmen voor Herman Snoeys, 5 stemmen voor Maarten Leemans en 5 onthoudingen: 
De gemeenteraad duidt als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van PONTES voor de periode vanaf 27 maart 2019 tot op het einde van 
de gemeentelijke legislatuur 2019-2025 aan: 
De heer Herman Snoeys (Hoogstraten Leeft). 
Artikel 8:  
De bovengenoemde afgevaardigden worden gemandateerd om tijdens de buitengewone 
algemene vergadering van PONTES van 27 maart 2019 te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad van heden zijn genomen inzake de voormelde artikelen. 
Artikel 9:  
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging 
PONTES, Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk. 
 

18. Aanduiden van de afgevaardigden voor diverse instellingen en 
samenwerkingsverbanden voor de legislatuur 2019-2025: Gemeentelijke Holding, 
Belfius, Ethias en Benego. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Na de verkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad dienen er voor diverse 
instellingen en samenwerkingsverbanden nieuwe afgevaardigden te worden aangeduid voor de 
nieuwe legislatuur 2019-2025. 
Deze afgevaardigden en hun plaatsvervangers dienen door de gemeenteraad te worden 
aangeduid. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
Argumentatie 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om afgevaardigden en hun plaatsvervangers aan te duiden 
voor: 
- Gemeentelijke Holding nv( in vereffening); 
- Belfius; 
- Ethias; 
- Benego. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel:  
De gemeenteraad duidt via geheime stemming volgende afgevaardigden en hun plaatsvervangers 
aan: 
- Gemeentelijke Holding nv (in vereffening): 
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Bij 15 stemmen voor Jef Vissers met als plaatsvervanger Roger Van Aperen, 6 stemmen voor 
Maarten Leemans met als plaatsvervanger Fons Jacobs en 5 onthoudingen: 
de heer Jef Vissers (N-VA) als afgevaardigde, 
de heer Roger Van Aperen (N-VA) als plaatsvervangend afgevaardigde. 
- Belfius: 
Bij 15 stemmen voor Roger Van Aperen met als plaatsvervanger Jef Vissers, 5 stemmen voor 
Maarten Leemans met als plaatsvervanger Fons Jacobs en 6 onthoudingen: 
de heer Roger Van Aperen (N-VA) als afgevaardigde, 
de heer Jef Vissers (N-VA) als plaatsvervangend afgevaardigde. 
- Ethias: 
Bij 16 stemmen voor Ann Tilburgs met als plaatsvervanger Marcel Verschueren, 5 stemmen voor 
Maarten Leemans met als plaatsvervanger Fons Jacobs en 5 onthoudingen: 
mevrouw Ann Tilburgs (Hoogstraten Leeft) als afgevaardigde, 
de heer Marcel Verschueren (Hoogstraten Leeft) als plaatsvervangend afgevaardigde. 
- Benego: 
Bij 15 stemmen voor Marc Van Aperen met als plaatsvervanger Arnold Wittenberg, 5 stemmen 
voor Tinne Rombouts, 3 stemmen voor Jack Broers en 3 onthoudingen: 
de heer Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) als afgevaardigde, 
de heer Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) als plaatsvervangend afgevaardigde. 
 

19. Aanduiden van vertegenwoordigers in de VVSG-bestuursorganen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
VVSG doet een oproep voor kandidaten uit de gemeenteraad en het schepencollege voor de 
samenstelling van haar bestuursorganen.  
Het gaat hierbij concreet om een kandidatenoproep voor: 

• de raad van bestuur,  
• zes nieuwe bestuurlijke commissies,  
• de algemene vergadering.  

 
De nota (inclusief voordrachtformulier) die aan dit ontwerpbesluit is toegevoegd, geeft verdere 
duiding bij de taakstelling van de verschillende organen, welke wijzigingen recent werden 
doorgevoerd, vanuit welke visie dit gebeurde, en hoe de procedure voor kandidaatstelling concreet 
verloopt.  
 
Vanuit VVSG wordt er verzocht om eventuele kandidaten uiterlijk op donderdag 28 maart 2019 via 
e-mail te bezorgen de algemeen directeur van de VVSG, Mieck Vos. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
Argumentatie 
 
VVSG heeft in haar aangepaste statuten de samenstelling van haar beheersorganen gewijzigd. 
Hierbij wordt het bestuursmodel hervormt tot een meer participatief ledenmodel. 
Voor de invulling van haar bestuursorganen wordt er aan de gemeenteraad verzocht om 
kandidaten voor te dragen: 

• voor de algemene vergadering: vertegenwoordiger van Hoogstraten + een plaatsvervanger 
(in de mate van het mogelijke een lid van het college van burgemeester en schepenen, of 
de voorzitter van de gemeenteraad), 

• eventueel: voor de raad van bestuur en/of voor een bestuurlijke commissie van de VVSG 
(bij voorkeur een lid van het college van burgemeester en schepenen voor de eventuele 
kandidaat bestuurder). 
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De kandidaten worden via geheime stemming verkozen in de gemeenteraad. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Ann Tilburgs, 6 stemmen voor Fons Jacobs, 4 onthoudingen en 1 blanco 
stem: 
De gemeenteraad duidt Ann Tilburgs aan als vertegenwoordiger van de gemeente Hoogstraten in 
de algemene vergadering van de VVSG. 
Artikel 2:  
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Piet Van Bavel, 6 stemmen voor Maarten Leemans, 4 onthoudingen en 1 
blanco stem: 
De gemeenteraad duidt Piet Van Bavel aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
gemeente Hoogstraten in de algemene vergadering van de VVSG. 
Artikel 3: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Marcel Verschueren, 6 stemmen voor Fons Jacobs, 4 onthoudingen en 1 
blanco stem: 
De gemeenteraad draagt Marcel Verschueren voor als kandidaat om te zetelen in de raad van 
bestuur van de VVSG. 
Artikel 4:  
De gemeenteraad draagt geen kandidaat voor als lid van een bestuurlijke commissie van de 
VVSG. 
Artikel 5: 
Een afschrift van dit besluit dient bezorgd te worden aan Mieck Vos, algemeen directeur van de 
VVSG. 
 

20. Aanduiden van twee vertegenwoordigers vanuit het schoolbestuur in de centrumraad 
van CLB-Kempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
In 2003 werd de centrumraad CLB-Kempen opgericht. In deze centrumraad zetelen 
vertegenwoordigers van directie, leerkrachten, ouders en inrichtende machten. Bij de installatie 
van de nieuwe gemeenteraad dienen opnieuw afgevaardigden voor deze centrumraad aangeduid 
te worden voor de duur van de legislatuur. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
De aanduiding van deze afgevaardigden dient te gebeuren door de gemeenteraad. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
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BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 14 stemmen voor Faye Van Impe, 13 stemmen voor Jef Vissers, 6 stemmen voor Hilde 
Vermeiren, 8 stemmen voor Fons Jacobs, 3 stemmen voor Maarten Leemans, 2 onthoudingen en 
1 blanco stem: 
De gemeenteraad duidt volgende twee vertegenwoordigers aan voor de centrumraad CLB-
Kempen voor de ganse legislatuur: 
Faye Van Impe van N-VA (faye.vanimpe@hoogstraten.be); 
Jef Vissers van N-VA (jef.vissers@hoogstraten.be). 
Artikel 2: 
Een uittreksel van dit besluit te bezorgen aan CLB-Kempen.  
 

21. Aanduiden van de afvaardiging in het medezeggenschapscollege. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient opnieuw een afvaardiging voor het 
medezeggenschapscollege aangeduid te worden.  
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad art 34 t.e.m. 37 van toepassing op het basis- en secundair onderwijs, 
gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap met uitzondering van de 
scholen van type 5. 

• Het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd 
onderwijs. 

• Omzendbrief gd/2004/03: Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs 
van toepassing op alle basis- en secundaire scholen (gewoon en buitengewoon, voltijds en 
deeltijds) met uitzondering van de scholen van het buitengewoon onderwijs type 5. 

• Overeenkomst tussen het schoolbestuur en het medezeggenschapscollege van de 
scholengemeenschap "Gemeentelijke Basisscholen Hoogstraten" d.d. 26 maart 2007.  

 
Argumentatie 
 
De aanduiding van de afvaardiging dient te gebeuren door de gemeenteraad en voor de duur van 
de legislatuur.  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad duidt volgende afgevaardigden aan voor het medezeggenschapscollege voor de 
ganse legislatuur: 
Faye Van Impe, N-VA, wordt als schepen van onderwijs  (faye.vanimpe@hoogstraten.be) 
afgevaardigd. 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Jef Vissers en 11 stemmen voor Mai Sterkens:  
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Jef Vissers, N-VA (jef.vissers@hoogstraten.be) wordt aangeduid als afgevaardigde vanuit de 
commissie onderwijs. 
 

22. Aanstellen van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van OVSG. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad dienen ook opnieuw afgevaardigden voor de 
algemene vergadering OVSG aangeduid te worden. De algemene vergadering wordt één of twee 
keer per jaar bijeen geroepen.  
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Gecoördineerde statuten BS 14 april 1991, met wijzigingen op 10/12/1998 en 6/12/2005. 

 
Argumentatie 
 
De aanduiding van de afgevaardigden dient te gebeuren door de gemeenteraad en voor de duur 
van de legislatuur.  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Fons Jacobs geeft aan dat de gemeenteraad voor het derde agendapunt op rij moet 
vaststellen dat voor alle vertegenwoordigers in onderwijsgerelateerde verenigingen (centrumraad 
CLB, medezeggenschapscollege, AV OVSG, en straks het Centrum voor Basiseducatie) er door 
de bestuursmeerderheid enkel kandidaten van de N-VA worden voorgedragen, zowel als effectief 
kandidaat en als plaatsvervanger. De vraag of coalitiepartner Hoogstraten Leeft hiermee carte 
blanche geeft aan deze partij om dossiers in verband met onderwijszaken op te volgen, maakt hen 
bezorgd. Raadslid Fons Jacobs geeft aan dat hij het streven kent van N-VA op Vlaams niveau om 
ook daar het onderwijsgebeuren naar zich toe te trekken en het lijkt hen niet verstandig om dit in 
handen van één partij te zetten. Het raadslid vraagt zich dan ook af waarom de fractie Hoogstraten 
Leeft het volledige gebeuren rond onderwijs uit handen geeft, terwijl er toch voldoende capabele 
kandidaten in deze fractie aanwezig zijn die een aardig woordje kunnen meespreken over 
onderwijs. 
 
Raadslid Herman Snoeys voelt zich aangesproken en verduidelijkt dat er in overleg met de 
meerderheid besproken is hoe de verschillende vertegenwoordigingen zouden worden ingevuld. 
Dat betekent echter geenszins dat er vanuit Hoogstraten Leeft niet mee gekeken zal worden naar 
de onderwijsdossiers. 
Schepen Faye Van Impe verduidelijkt bovendien dat het absoluut de bedoeling is dat er vanuit  
N-VA transparant zal gewerkt worden naar de coalitiepartner.  
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Faye Van Impe, 6 stemmen voor Fons Jacobs en 5 onthoudingen: 
De gemeenteraad duidt Faye Van Impe van N-VA (faye.vanimpe@hoogstraten.be) aan als 
afgevaardigde voor de algemene vergadering van OVSG voor de ganse legislatuur. 
Artikel 2: 
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Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Jef Vissers, 6 stemmen voor Maarten Leemans en 5 onthoudingen: 
De gemeenteraad duidt Jef Vissers van N-VA (jef.vissers@hoogstraten.be) aan als 
plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van OVSG voor de ganse 
legislatuur. 
Artikel 3: 
Een uittreksel van dit besluit te bezorgen aan OVSG. 
 

23. Goedkeuren van de afvaardiging voor de algemene vergaderingen van Poolstok. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
- De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 
- De installatievergadering van de gemeenteraad van 2 januari 2019. 
 
De gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene vergadering moeten opnieuw aangeduid 
worden voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de rechtspersonen waarvan de 
gemeente lid is bij aanvang van de zittingsperiode.  
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Voorstel om de HRM-manager aan te duiden als vertegenwoordiger gezien de inhoud en de 
materie evenals de bevestiging van Poolstok dat HRM-managers hierin best afgevaardigd kunnen 
worden. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad geeft goedkeuring om de HRM-manager vanaf 1 januari 2019 in de algemene 
vergadering van Poolstok af te vaardigen namens de gemeente Hoogstraten.  
Deze afvaardiging geldt voor de volledige legislatuur. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad geeft de afgevaardigde de nodige volmachten om de gemeente te 
vertegenwoordigen en om in naam van de gemeente te handelen.  
 

24. Aanduiden van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor OFP 
Provant. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
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Het stadsbestuur van Hoogstraten besliste in de raadsvergadering van 24 augustus 2009 om, per 
1 januari 2010, lid te worden van het OFP PROVANT, Organisme voor de Financiering van 
Pensioenen van de contractuele medewerkers van de publieke werkgevers in de provincie 
Antwerpen. 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 moeten de 
afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde bij OFP Provant opnieuw worden aangeduid.  
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een afgevaardigde en een plaatsvervangend 
afgevaardigde aan te te duiden die de stad Hoogstraten zal vertegenwoordigen in OFP-provant.  
Via een geheime stemming worden deze verkozen. 
Voorafgaandelijk hebben volgende raadsleden zich hiervoor kandidaat gesteld:  
afgevaardigde: Marc Van Aperen en Maarten Leemans 
plaatsvervangend afgevaardigde: Herman Snoeys en Dimitri Van Pelt  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1:  
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Marc Van Aperen, 7 stemmen voor Maarten Leemans en 4 onthoudingen: 
Als vertegenwoordiger van de gemeenteraad van Hoogstraten in OFP Provant wordt 
burgemeester Marc Van Aperen, wonende te Meer, Meerleseweg 16 aangeduid als effectieve 
afgevaardigde. 
Artikel 2: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Herman Snoeys, 7 stemmen voor Dimitri Van Pelt en 4 onthoudingen: 
Als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeenteraad van Hoogstraten in OFP Provant 
wordt gemeenteraadslid Herman Snoeys, wonende te Meer, Meerseweg 28, aangeduid. 
 

25. Aanduiden stemgerechtigd lid en plaatsvervanger beheerscomité Interlokale 
Vereniging Sportregio Noorderkempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
- De Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen (ILV SRNK) is een samenwerkingsverband 
tussen 12 gemeenten (Arendonk, Baarle Hertog, Beerse, Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas. 
Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, en Vosselaar) met als doel het sportbeleid van deze 
gemeenten te stimuleren en op elkaar af te stemmen en intergemeentelijk overleg te creëren en te 
onderhouden. De modaliteiten van deze ILV voor de periode 2015-2019 zijn vervat in een 
overeenkomst die door elke partner werd goedgekeurd.  
- Volgens hoofdstuk 4 van de overeenkomst dient elke gemeente één stemgerechtigd lid af te 
vaardigen alsook één plaatsvervangende afgevaardigde. Dit hoofdstuk stelt ook dat deze persoon 
steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid dient te zijn.  
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- Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en de daarop volgende 
installatie van de gemeenteraad begin 2019 wordt gevraagd om voor 2019 een nieuw 
stemgerechtigd lid en plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden.  
- De ILV SRNK heeft de intentie om een vernieuwde overeenkomst op te maken met ingang van 
2020. Een nieuwe overeenkomst met nieuwe doelstellingen voor de ILV SRNK worden door de 
sportfunctionarissen, bevoegde schepenen en externe partners samen vorm gegeven.  
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
Argumentatie 
 
In het verleden vaardigde Hoogstraten steeds de schepen van sport af in het beheerscomité.  
 
De gemeenteraad wordt gevraagd om de schepen van sport als stemgerechtigd lid evenals 1 
plaatsvervanger aan te duiden voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Sportregio 
Noorderkempen. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
De beslissing heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1:  
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Arnold Wittenberg met als paatsvervanger Roger Van Aperen, 7 stemmen 
voor Fons Jacobs met als plaatsvervanger Maarten Leemans en 4 onthoudingen: 
De gemeenteraad keurt volgende afvaardiging voor het beheerscomité van de interlokale 
vereniging Sportregio Noorderkempen goed: 
- Stemgerechtigd lid: Arnold Wittenberg; 
- Plaatsvervanger: Roger Van Aperen. 
Artikel 2: 
Dit besluit wordt kenbaar gemaakt aan de sportdienst en de interlokale vereniging Sportregio 
Noorderkempen.  
 

26. Aanduiden afgevaardigden politieke fracties in de adviesraden van de afdeling burger. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De gemeenteraad keurde op 26 maart 2001 de samenstelling van het erkenningscomité goed. Aan 
de fracties wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor het erkenningscomité 
verenigingen. 
 
De gemeenteraad keurde op 26 maart 2007 de erkenning en de statuten van de mondiale raad 
goed. Aan de fracties wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de mondiale 
raad. 
 
De gemeenteraad keurde op 26 maart 2007 de erkenning en de statuten van de cultuurraad en de 
jeugdraad goed. In de statuten van de jeugdraad en de cultuurraad is niet voorzien in de 
vertegenwoordiging uit de politieke fracties.  
 
De gemeenteraad keurde op 17 november 2008 de statuten van de ouderenraad goed. In de 
statuten van de ouderenraad is niet voorzien in de vertegenwoordiging uit de politieke fracties. 
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De gemeenteraad keurde op 25 juni 2012 de oprichting van een museumraad, adviesraad voor het 
museum goed. Aan de fracties wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de 
museumraad. 
 
De gemeenteraad keurde op 25 november 2013 de reglementen voor het 
bibliotheekbeheersorgaan goed. Aan de fracties wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te 
duiden voor het bibliotheekbeheersorgaan. 
 
De gemeenteraad keurde op 31 maart 2014 het organiek reglement voor het beheersorgaan van 
het gemeenschapscentrum goed. Aan de fracties wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te 
duiden voor het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum. 
 
De gemeenteraad keurde op 27 april 2015 de statuten en huishoudelijk reglement van de  
Gemeentelijke Sportraad Hoogstraten vzw goed. Aan de fracties wordt gevraagd een 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de sportraad. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Op 26 maart 2001 keurde de gemeenteraad de samenstelling van het erkenningscomite 

verenigingen. 
• Op 26 maart 2007 keurde de gemeenteraad de statuten van de mondiale raad, de 

jeugdraad en de cultuurraad goed. 
• Op 17 november 2008 keurde de gemeenteraad de statuten van de ouderenraad goed. 
• Op 25 juni 2012 keurde de gemeenteraad de oprichting van een museumraad goed. 
• Op 25 november 2013 keurde de gemeenteraad het organiek en huishoudelijk reglement 

van het bibliotheekbeheersorgaan goed. 
• Op 31 maart 2014 keurde de gemeenteraad het organiek reglement van het 

beheersorgaan van het gemeenschapscentrum goed. 
• Op 27 april 2015 keurde de gemeenteraad de statuten van de Gemeentelijke Sportraad 

Hoogstraten vzw goed. 
 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad kreeg op voorhand een overzicht van de in te vullen functies. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
De beslissing heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
Uit de politieke fracties worden de volgende leden afgevaardigd voor de mondiale raad: 

•  als niet stemgerechtigd lid: 
◦ Cindy Goossens (Hoogstraten Leeft); 
◦ Jef Vissers (N-VA); 
◦ Liesbeth Bastiaansen (CD&V); 
◦ Dimitri Van Pelt (Anders). 

• als plaatsvervanger 
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◦ Gerda Pluym (CD&V). 
Artikel 2: 
Uit de politieke fracties worden de volgende leden afgevaardigd: 

• als niet stemgerechtigd lid voor de sportraad: 
◦ Ann Fockaert (Hoogstraten Leeft); 
◦ Jef Bleukens (N-VA); 
◦ Joyce Van Looveren (CD&V); 
◦ Tom Bilcke (Anders). 

• als plaatsvervanger 
◦ Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft). 

Artikel 3: 
Uit de politieke fracties worden de volgende leden afgevaardigd voor de museumraad: 

• als lid: 
◦ Patrick Melis (Hoogstraten Leeft); 
◦ Annick Roos (Hoogstraten Leeft); 
◦ Marleen De Vrij (Hoogstraten Leeft); 
◦ Els Verheyen (N-VA); 
◦ Ilse Verachtert (CD&V); 
◦ Charis Kamoen (CD&V); 
◦ Lydia Bottenburg (Anders). 

• als plaatsvervanger 
◦ An Leemans (Anders)/Lief Pans (Anders). 

Artikel 4: 
Uit de politieke fracties worden de volgende leden afgevaardigd voor het beheersorgaan van het 
gemeenschapscentrum: 

• als lid: 
◦ Ann Fockaert (Hoogstraten Leeft); 
◦ Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft); 
◦ Marcel Verschueren (Hoogstraten Leeft); 
◦ Tamara Aerts (N-VA); 
◦ Joël Adams (CD&V); 
◦ Hilde Vermeiren (CD&V); 
◦ Maarten Leemans (Anders). 

Artikel 5: 
Uit de politieke fracties worden de volgende leden afgevaardigd voor het 
bibliotheekbeheersorgaan: 

• als lid: 
◦ Natasja Snels (Hoogstraten Leeft); 
◦ Patrick Melis (Hoogstraten Leeft); 
◦ Cindy Goossens (Hoogstraten Leeft); 
◦ Lieve Janssen (N-VA); 
◦ Marleen De Bie (CD&V); 
◦ Ilse Verachtert (CD&V); 
◦ Tonia Jacobs (Anders). 

• als plaatsvervanger: 
◦ Lianne Snoeijs (Hoogstraten Leeft); 
◦ Ann Tilburgs (Hoogstraten Leeft); 
◦ Ann Fockaert (Hoogstraten Leeft); 
◦ Tamara Aerts (N-VA); 
◦ Gerda Pluym (CD&V); 
◦ Charis Kamoen (CD&V); 
◦ Lydia Bottenburg (Anders). 

Artikel 6: 
Uit de politieke fracties worden de volgende leden afgevaardigd voor het erkenningscomité 
verenigingen: 

• als lid: 
◦ Natasja Snels (Hoogstraten Leeft); 
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◦ Patrick Melis (Hoogstraten Leeft); 
◦ Marta Gasiewska (Hoogstraten Leeft); 
◦ Dominique Van Oerle (N-VA); 
◦ Sander Loots (CD&V); 
◦ Patrick Lambregts (CD&V); 
◦ Ann Leemans (Anders). 

• als plaatsvervanger: 
◦ Ans Lochten (Hoogstraten Leeft); 
◦ Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft); 
◦ Hermans Snoeys (Hoogstraten Leeft); 
◦ Tamara Aerts (N-VA); 
◦ Wim Van Bergen (CD&V); 
◦ Brigitte Broers (CD&V); 
◦ Katrien Knaepkens (Anders). 

 

27. Vaststellen politieke afvaardiging in Erfgoed Noorderkempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Betreft de politieke afvaardiging binnen projectvereniging Erfgoed Noorderkempen 
Stadsbestuur Hoogstraten kan volgens de statuten als deelnemend lid binnen de 
erfgoedvereniging Noorderkempen één lid afvaardigen voor de raad van bestuur. Daarnaast kan 
Hoogstraten nog een lid afvaardigen vanuit de oppositie met raadgevende stem. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• De statuten van projectvereniging erfgoed Noorderkempen.  

 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad kon z'n kandidaten al kenbaar maken. 
 
Schepen Arnold Wittenberg als afgevaardigde. 
Zowel Dimitri Van Pelt (Anders) als Tinne Rombouts (CD&V) zijn kandidaat vanuit de oppositie. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad vaardigt de volgende leden af voor de raad van bestuur van projectvereniging 
Erfgoed Noorderkempen: 
Als stemgerechtigd lid: Arnold Wittenberg. 
Bij geheime stemming: 
Bij 18 stemmen voor Dimitri Van Pelt en 8 stemmen voor Tinne Rombouts: 
Als lid met raadgevende stem wordt Dimitri Van Pelt (Anders) verkozen. 
 

28. Aanduiden van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de raad van bestuur en 
de algemene vergadering van De Ark. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 



• verslag gemeenteraad 2019-03-25 • pagina 48 van 57 

De gemeente is aandeelhouder en een van de 16 aangesloten gemeentes bij De Ark. Bij een 
nieuwe legislatuur kan de gemeente een nieuwe mandataris aanstellen om te zetelen in een 
beheersorgaan van de woonmaatschappij. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Naar aanleiding van het verzoek van De Ark om Hoogstraten te laten vertegenwoordigen in 

de raad van bestuur en de algemene vergadering van De Ark. 
• Rekening houdend met dat de aanstelling van deze afgevaardigde van het bestuur door de 

gemeenteraad dient te gebeuren en dat de aanstelling geldt voor de duur van deze 
legislatuur 

 
Argumentatie 
 
In een beheersorgaan van de sociale huisvestingmaatschappij De Ark werd één mandaat voorzien 
voor de vertegenwoordiging van de stad Hoogstraten, bij voorkeur de raad van bestuur. Deze raad 
van bestuur vindt plaats één maal per maand uitgezonderd in augustus. Principieel is dit de eerste 
woensdag van de maand om 17.30 uur. Dit komt dus neer op 11 zittingen per jaar. Dit geeft de 
afgevaardigde recht op presentiegeld en verplaatsingsvergoeding. 
 
Voor de algemene vergadering dient eveneens een afgevaardigde aangesteld te worden. Deze 
vindt één maal per jaar plaats, op de derde dinsdag van de maand mei om 17.30 uur. Hiervoor 
krijgt men geen zitpenning. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Jef Vissers, 8 stemmen voor Johan Vermeeren en 3 stemmen voor Fons 
Jacobs: 
Jef Vissers wordt voor de stad Hoogstraten voorgedragen als lid van een beheersorgaan van De 
Ark, bij voorkeur de raad van bestuur. 
Artikel 2: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Jef Vissers met als plaatsvervanger Roger Van Aperen, 5 stemmen voor 
Fons Jacobs met als plaatsvervanger Maarten Leemans en 6 onthoudingen: 
Jef Vissers wordt aangeduid als afgevaardigde van de stad Hoogstraten voor de algemene 
vergadering van De Ark. Roger Van Aperen wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering van De Ark.  
Artikel 3: 
Kennis te geven van deze beslissing aan De Ark  
 

29. Aanstellen van een afvaardiging van de stad Hoogstraten in de Raad van Bestuur en 
de Algemene Vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Hoogstraten is een van de 6 gemeentes in het werkingsgebied van De Noorderkempen en 
aandeelhouder in deze organisatie. Bij een nieuwe legislatuur kan de gemeente een nieuwe 
mandataris voorstellen.   
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Bij De Noorderkempen zullen vanaf de Algemene Vergadering van 14 mei 2019 nog slechts 2 
beheersorganen in voege zijn: 
 
- De Algemene Vergadering, die 1 keer per jaar vergadert op de 2de dinsdag van de maand mei. 
Vraag is om voor deze vergadering een afgevaardigde aan te stellen vanuit de gemeente en 
eventueel nog een afgevaardigde vanuit het OCMW. In principe is dit niet de dezelfde persoon die 
ook in de Raad van Bestuur zal zetelen. De leden van de Algemene Vergadering houden toezicht 
op de leden van de Raad van Bestuur en kunnen jaarlijks kwijting geven aan de Bestuurders. Het 
is dus best dat dit een andere persoon is. 
 
- De samenstelling van de Raad van Bestuur gebeurt door de Algemene Vergadering. Er wordt 
vanuit de gemeente een voorstel voor een mandataris verwacht, zodat de Raad van Bestuur zal 
samengesteld zijn uit 6 personen: 1 per gemeente. Deze 6 personen kunnen aan de Algemene 
Vergadering voorstellen om nog een of meerdere bestuurders te coöpteren. De Raad van bestuur 
komt in principe 1 keer per maand samen om het beheer van de maatschappij te bepalen.  
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Rekening houdend met het verzoek van Bouwmaatschappij De Noorderkempen om 

Hoogstraten te laten vertegenwoordigen in de raad van bestuur en de algemene 
vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 

• De aanstellingen van deze afgevaardigden van het bestuur dient door de gemeenteraad te 
gebeuren.  

• De aanstellingen gebeuren voor de duur van deze legislatuur. 
. 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad wordt gevraagd: 
 
- Om een mandataris voor te stellen voor de Algemene Vergadering van 14 mei 2019 of mogelijk 
voor de hele legislatuur. Eventueel kan een tweede mandataris hiervoor aangesteld worden vanuit 
het OCMW. 
 
- Een mandataris voor te stellen voor de Raad van Bestuur. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Piet Van Bavel met als plaatsvervanger Pim Van der Linden, 5 stemmen voor 
Fons Jacobs met als plaatsvervanger Maarten Leemans, 5 onthoudingen en 1 blanco stem: 
De gemeenteraad duidt Piet Van Bavel, gemeenteraadslid, aan als afgevaardigde van de stad 
Hoogstraten en Pim Van der Linden, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde van 
de stad Hoogstraten in de Algemene Vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
Artikel 2: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Herman Snoeys met als plaatsvervanger Arnold Wittenberg, 5 stemmen voor 
Johan Vermeeren, 3 stemmen voor Fons Jacobs, 2 onthoudingen en 1 blanco stem: 
De gemeenteraad duidt Herman Snoeys, gemeenteraadslid, aan als afgevaardigde van de stad 
Hoogstraten en Arnold Wittenberg, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend afgevaardigde van de 
stad Hoogstraten in de Raad van Bestuur van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
Artikel 3: 
De besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
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30. Aanduiding van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de Raad van Bestuur en 
de jaarvergadering  van de aandeelhouders van de Kempische Heerd nv. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Als aandeelhouder van deze kredietvennootschap kan de stad Hoogstraten een afgevaardigde 
aanduiden voor de Raad van Bestuur die zal plaatsvinden op de laatste dinsdag van april. Het 
mandaat vervalt in april 2019 en dient terug ingevuld te worden voor een periode van 4 jaar. 
 
Voor de jaarvergadering van de aandeelhouders dient een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
aangeduid te worden. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Het verzoek van Kempische Heerd nv om Hoogstraten te laten vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van Kempische Heerd nv. 
• De aanstelling van deze afgevaardigde van het bestuur dient te gebeuren door de 

gemeenteraad. 
• De aanstelling is geldig voor de duur van deze legislatuur. 

 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad wordt gevraagd een afgevaardigde van de stad Hoogstraten aan te duiden voor 
de Raad van Bestuur van Kempische Heerd en een vertegenwoordiger voor de 
jaarvergadering. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Herman Snoeys met als plaatsvervanger Ann Tilburgs, 8 stemmen voor Jos 
Matthé, 1 neen stem, 1 onthouding en 1 blanco stem: 
De gemeenteraad duidt Herman Snoeys, gemeenteraadslid, wonende te Meer, Meerseweg 28, 
aan als afgevaardigde van de stad Hoogstraten voor de jaarvergadering van de aandeelhouders 
van Kempische Heerd nv. 
De gemeenteraad duidt Ann Tilburgs, gemeenteraadslid, wonende te Wortel, Langenberg 28, aan 
als plaatsvervangend afgevaardigde van de stad Hoogstraten voor de jaarvergadering van de 
aandeelhouders van Kempische Heerd nv. 
Artikel 3: 
Dit besluit wordt er kennisgeving bezorgd aan Kempische Heerd nv. 
 

31. Aanstellen afgevaardigde voor de algemene vergadering van het Centrum voor 
Basiseducatie Kempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De werking van het Centrum voor Basiseducatie is geregeld door het Decreet op het 
Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet een Centrum voor Basiseducatie onder meer 
een algemene vergadering inrichten. In deze algemene vergadering moeten ook de gemeenten 
worden vertegenwoordigd. Het Centrum voor Basiseducatie Kempen vraagt hiervoor een 
afvaardiging van de vijf grootste gemeenten (naar inwonersaantal) van de regio. 
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In de voorgaande legislatuur was de stad Hoogstraten hierin vertegenwoordigd door de schepen 
van onderwijs. Dit lijkt ook het meest opportuun om dit aan te houden omdat de besprekingen in 
deze algemene vergaderingen aansluiten bij de bevoegdheid onderwijs (en ook samenleving). 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Het Decreet op het Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. 

 
Argumentatie 
 
Het Centrum voor Basiseducatie Kempen vraagt de gemeenten uit de regio, waaronder 
Hoogstraten, om een vertegenwoordiger aan te stellen voor hun algemene vergadering. 
Het is tevens mogelijk een plaatsvervanger aan te duiden.   
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 23 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, 
Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert 
en Ans Lochten) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans). 
 
Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist voor de algemene vergadering van het Centrum voor Basiseducatie 
Kempen Faye Van Impe aan te stellen als afgevaardigde, met als plaatsvervanger Jef Vissers.  
Artikel 2: 
De raad beslist kennis te geven van dit besluit aan het Centrum voor Basiseducatie Kempen. 
 

32. Aanstellen van de afgevaardigden voor het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De regelgeving stelt dat het lokaal bestuur een Lokaal Overleg Kinderopvang opricht dat advies 
geeft over materies die relevant zijn voor kinderopvang, en dat samengesteld is uit minstens een 
vertegenwoordiging van: 
1° de lokale actoren (de opvangvoorzieningen); 
2° de gebruikers; 
3° het lokaal bestuur. 
Het lokaal bestuur bepaalt daarbij de samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang op maat 
van de lokale situatie.  
De werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang is vanaf 2017 stil gevallen, dit om verscheidene 
redenen. Intussen zijn er op vlak van regelgeving nieuwe besluiten, wat voor kansen en 
uitdagingen zorgt. En ook daarnaast is er op het domein van kinderopvang - zowel op Vlaams 
niveau als lokaal niveau - heel wat in beweging. Daarom is het de intentie om vanuit de werking 
van ons Huis van het Kind het LOK terug op te starten. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Artikel 304 van het decreet over het lokaal bestuur. 
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• Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang. 

 
Argumentatie 
 
Om aan het besluit van de Vlaamse Regering houdende het lokaal beleid kinderopvang te 
voldoen, zal vanuit de werking van het Huis van het Kind Hoogstraten terug een Lokaal Overleg 
Kinderopvang worden opgestart. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd afgevaardigden vanuit het lokaal bestuur aan te stellen. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Op vraag van Herman Snoeys wordt de naam van Johan Peeters voor Hoogstraten Leeft 
vervangen door Marleen De Vrij. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad beslist om Faye Van Impe, als schepen bevoegd voor samenleving, aan te 
stellen als vertegenwoordiger van het bestuur in het Lokaal Overleg Kinderopvang. En om 
daarnaast Marleen De Vrij, Lieve Janssen, Charis Kamoen en Lien Haest aan te stellen als 
vertegenwoordigers vanuit de politieke fracties in het Lokaal Overleg Kinderopvang. Daarbij wordt 
Joyce Van Looveren als plaatsvervanger van Charis Kamoen aangeduid. 
 

33. Aanduiden van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van De Lijn. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad dient de afvaardiging voor de algemene 
vergadering van de Lijn gestemd te worden. Eén politiek mandataris dient hiervoor gekozen te 
worden. Vanuit de fractie Hoogstraten Leeft stelt Pim Van der Linden zich kandidaat. Vanuit de 
fractie Anders May Huybrechts. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Volgende kandidaten worden voorgedragen als afgevaardigde voor de algemene vergadering van 
de Lijn: Pim Van der Linden (Hoogstraten Leeft) en May Huybrechts (Anders). Aan de 
gemeenteraad wordt gevraagd één van de kandidaten aan te duiden als afgevaardigde. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
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Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Pim Van der Linden, 8 stemmen voor May Huybrechts, 2 onthoudingen en 1 
blanco stem: 
De gemeenteraad duidt Pim Van der Linden (Hoogstraten Leeft) aan als afgevaardigde voor de 
algemene vergadering van De Lijn, voor de volledige legislatuur. 
 

34. Aanduiden van de afvaardigde van de stad Hoogstraten in de Watering De Beneden 
Mark. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De watering is een openbaar bestuur dat als opdracht heeft binnen haar werkingsgebied de 
waterhuishouding te beheersen. In Hoogstraten is één watering werkzaam, met name de Watering 
De Beneden Mark. 
 
De taken van Watering De Beneden Mark zijn o.a.: 
- waterbeheersing, bewerkstelligen van een gezonde waterhuishouding, integraal waterbeleid 
- uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen, 
grachten, sloten : 

o   Geklasseerde waterlopen 2° categorie worden jaarlijks geruimd (ongeveer 132 km) 
o   Niet-geklasseerde waterlopen van algemeen belang worden beurtelings geruimd (ongeveer 
95 km) 

- Verstrekken van wateradvies in kader van de watertoets (bij het afleveren van een 
omgevingsvergunning). 
 
Watering De Beneden Mark heeft een verzoek gestuurd om 2 personen aan te duiden als 
afvaardiging op de Algemene Vergadering namens Stad Hoogstraten voor de nieuwe 
bestuursperiode. 
 
Gezien de eerste Algemene Vergadering reeds heeft plaatsgevonden op 22 maart 2019, heeft het 
schepencollege Arnold Wittenberg en Jos Martens aangeduid als éénmalige vertegenwoordigers 
op deze vergadering. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
 
Argumentatie 
 
Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld om afgevaardigd te worden voor de Algemene 
Vergadering van Watering De Beneden Mark: 
- Jos Martens 
- Marc Van Aperen 
- Jos Matthé 
- Fons Jacobs  
- Maarten Leemans 
 
BESLUIT 
 
Enig Artikel: 
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Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Jos Martens, 15 stemmen voor Marc Van Aperen, 7 stemmen voor Jos 
Matthé, 6 stemmen voor Fons Jacobs, 4 stemmen voor Maarten Leemans en 5 blanco stemmen: 
De gemeenteraad duidt schepen Jos Martens en burgemeester Marc Van Aperen aan als 
afvaardiging op de Algemene Vergadering van Watering De Beneden Mark voor de duur van de 
legislatuur. 
 

35. Kennisname van de politieke afvaardiging in de Gemeentelijke 
BegeleidingsCommissie. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De Gemeentelijke BegeleidingsCommissie (GBC) in Hoogstraten voorzien dat vanuit elke fractie 
een adviserend lid kan zetelen. Dit werd beslist in de Gemeenteraad van 27 mei 2013 (zie bijlage). 
Voor de komende legislatuur stellen volgende personen zich kandidaat als adviserend lid van de 
GBC: Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft), Roger Van Aperen (N-VA), Marc Haseldonckx (CD&V) 
en Fons Jacobs (Anders). 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Voor de huidige legislatuur worden Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft), Roger Van Aperen (N-VA), 
Marc Haseldonckx (CD&V) en Fons Jacobs (Anders) voorgedragen als adviserende leden voor de 
GBC. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft), Roger 
Van Aperen (N-VA), Marc Haseldonckx (CD&V) en Fons Jacobs (Anders) als adviserende leden 
voor de GBC voor de huidige legislatuur. 
 

36. Kennisname van de afgevaardigden voor de werkgroep Trage Wegen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
In de gemeenteraad van 09/02/2015 werd beslist dat er vanuit elke politieke fractie een 
afgevaardigde zetelt in de werkgroep Trage Wegen (zie bijlage). Marcel Verschueren (Hoogstraten 
Leeft), Gert Van den Bogaert (N-VA), Jos Matthé (CD&V) en Jan Fret (Anders) stelden zich 
kandidaat voor deze werkgroep. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
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Het college stelt Marcel Verschueren (Hoogstraten Leeft), Gert Van den Bogaert (N-VA), Jos 
Matthé (CD&V) en Jan Fret (Anders) aan als afgevaardigden voor de werkgroep Trage Wegen. Dit 
ligt ter kennisname voor aan de gemeenteraad. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van Marcel Verschueren (Hoogstraten Leeft), 
Gert Van den Bogaert (N-VA), Jos Matthé (CD&V) en Jan Fret (Anders) als afgevaardigden voor 
de werkgroep Trage Wegen voor de huidige legislatuur. 
 

37. Kennisname van de afgevaardigden van de verkeersraad. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
In de verkeersraad zetelt één persoon per fractie als raadgevend lid. Volgende personen stellen 
zich kandidaat: Thijs Servaes (Hoogstraten Leeft), Dominique Van Oerle (N-VA), Marc 
Haseldonckx (CD&V), Luc Hendrickx (Anders). 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van Thijs Servaes (Hoogstraten Leeft), 
Dominique Van Oerle (N-VA), Marc Haseldonckx (CD&V), Luc Hendrickx (Anders) als 
raadgevende leden van de verkeersraad voor de huidige legislatuur. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van Thijs Servaes (Hoogstraten Leeft), 
Dominique Van Oerle (N-VA), Marc Haseldonckx (CD&V), Luc Hendrickx (Anders) als 
raadgevende leden van de verkeersraad voor de huidige legislatuur. 
 
 
AANVULLENDE AGENDA 
 

38. Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van IKA. ingediend door 
Tinne Rombouts namens de fractie CD&V. 

 
MOTIVERING 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 
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Gelet op de deelneming van de gemeente Hoogstraten aan de dienstverlenende vereniging IKA, 
Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse;  
 
Gelet op de statuten van IKA, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en 
aanduiding door de gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van 
de gemeenten in de dienstverlenende vereniging; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 januari 2019 werd 
opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IKA die op 19 maart 
2019 plaats heeft om 18u in de E 10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij IKA 
onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan; 
 
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 10 van de statuten de deelnemende gemeenten het 
recht hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen;  
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 waarbij bij punt 5 werd beslist Dhr. 
Roger Van Aperen voor te dragen als kandidaat voor de Raad van Bestuur; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van Kasterlee op 26 februari 2019 waarbij bij punt 16 werd 
beslist mv. Hilde Vermeiren voor te dragen als kandidaat voor de Raad van Bestuur; 
 
Overwegende dat na bovenlokaal overleg is gebleken dat Hoogstraten recht heeft op een 
vertegenwoordiger vanuit CD&V in de Raad van Bestuur van IKA. Dit voorstel berust op een 
vertaling van de verkiezingsresultaten in overleg tussen de verschillende politieke fracties binnen 
het werkingsgebied. Hierbij werd gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging onder de 48 
gemeentelijke coalities en rekening gehouden met afspraken in andere intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden; 
 
Overwegende dat de volgende mandatarissen als kandidaat voor de Raad van Bestuur zijn 
goedgekeurd op de hierboven genoemde bijzondere algemene vergadering: 
de heer Frank Boogaerts burgemeester Kardinaal Cardijnstraat  17 2500 Lier  
de heer Jurgen Callaerts burgemeester Hoge Weg 15 bus 2 2840 Rumst  
de  heer Ken Casier schepen Jan Goovaersstraat 8/001L 2150 Borsbeek  
mevrouw Lut Hermans vz gemeenteraad Kelderbeemd 7 2470 Retie 
mevrouw Elke  Tweepenninckx Schepen Anemoonstraat 6 2250 Olen 
de heer Luc Van Hove burgemeester Onze-Lieve-Vrouwstraat 7 2240 Zandhoven 
de heer Ben Van Looveren schepen Rendersvensedijk 10 2440 Geel 
mevrouw Griet Van Olmen schepen Steynehofweg 7a 2560 Bevel 
mevrouw Gwen Verbeek schepen Steenweg op Sevendonk 167 2360 Oud-Turnhout 
de heer Filip Verrezen schepen Lammendries 12 2230 Oevel 
de heer Kenny Viskens schepen Wolvenstraat 33 2370 Arendonk 
de heer Dieter Wouters burgemeester Keienvenstraat 360 2990 Wuustwezel 
 
Overwegende het verslag van de bovengenoemde buitengewone algemene vergadering van IKA 
dat stelt: “De vergadering stelt vast en keurt goed dat overeenkomstig het voorstel door de 
gemeente Essen nog twee bestuurders voorgedragen zullen worden en door de gemeente 
Hoogstraten nog één vrouwelijke kandidaat.” 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 11 stemmen voor Hilde Vermeiren, 2 neen stemmen en 13 onthoudingen: 
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Raadslid Hilde Vermeiren wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van de 
dienstverlenende vereniging IKA, voor een duur van zes jaar, vanaf de goedkeuring van dit besluit 
tot de installatie van de nieuwe Algemene Vergadering in het jaar 2025. 
Artikel 2: 
De gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 punt 5, Artikel 2 wordt ingetrokken. 
Artikel 3: 
Deze beslissing over te maken aan de dienstverlenende vereniging IKA. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN 
 

39. Mondelinge vraag - camera voor sluikstort. 

 
VRAAG 
 
Raadslid Ward Baets wil een mondelinge vraag stellen over het artikel in het Infozine omtrent 
sluikstorten. De fractie CD&V draagt het vermijden van sluikstort hoog in het vaandel gedragen, 
evenals het handhaven. Er zijn al heel wat acties genomen om sluikstort tegen te gaan: Proper 
Hoogstraten, de actie van VVV, de permanente verplaatsbare camera wordt ingezet en daarop zijn 
ook duidelijk beelden te zien. Raadslid Ward Baets was verbaasd om te lezen dat er 
waarschuwingen zouden gegeven worden en niet ineens boetes worden uitgeschreven. Het 
raadslid is van mening dat er al voldoende is gesensibiliseerd, elke vaststelling zou nu toch tot een 
effectieve boete moeten leiden. 
 
ANTWOORD 
 
Schepen Michel Jansen is van mening dat er inderdaad beboet moet worden als er een 
overtreding wordt vastgesteld. Burgemeester Marc Van Aperen kan dit bijtreden en zal de cijfers 
opvragen.   
Raadslid Tinne Rombouts sluit zich hierbij aan en meent ook dat er beboet moet worden. Ze 
vraagt zich af welke visie het bestuur hierover heeft. Is er een besluit van het college waarin 
duidelijk wordt aangegeven welke piste er gevolgd moet worden: waarschuwen of beboeten? 
 

40. Mondelinge vraag – banksafe. 

 
VRAAG 
 
Raadslid Marc Haseldonckx wil weten of de stad over een banksafe beschikt? 
 
ANTWOORD 
 
Schepen Roger Van Aperen kent het antwoord hierop niet en als hij het zou kennen dan zou hij dit 
niet in de openbare vergadering van de gemeenteraad vertellen aangezien hij dit gevoelige 
informatie vindt. De schepen engageert zich om op zoek te gaan naar een antwoord en zal dit aan 
raadslid Marc Haseldonckx meegeven. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering van maandag 25 maart 2019 om 22.45 uur. 


