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

BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 30 mei 2016 om 20.00 uur 
 
 
Mevrouw, 
Meneer, 
 
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Johan Vermeeren, heeft de eer U uit te nodigen voor 
de 1° maal, tot het bijwonen van de vergadering van de Gemeenteraad op maandag 30 mei 2016 
te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het stadhuis. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 1. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van IKA 
van 13 juni 2016. 

 2. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de gewone en buitengewone 
algemene vergadering van PONTES van 15 juni 2016 en goedkeuren van de 
statutenwijziging. 

 3. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van 
CIPAL DV van 17 juni 2016. 

 4. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de statutaire jaarvergadering en de 
buitengewone algemene vergadering van Pidpa van 20 juni 2016; kennisnemen van de 
voortzetting van de algemene vergadering van 15 juni 2015 (punten 8 en 9) en goedkeuren 
van de statutenwijziging. 

 5. Aanduiden volmachtdrager en goedkeuren agenda voor de Algemene Vergadering van de 
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen GOL. 

 6. Kennisname jaarrekening 2015 OCMW. 
 7. Vaststellen van de jaarrekening 2015. 
 8. Vaststellen budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016. 
 9. Goedkeuren toegestane werkingssubsidies. 
10. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake de aanleg van 

een parkeerplaats voor personen met een beperking t.h.v. Van Aertselaerplein 3 - 5 in 
Hoogstraten. 

11. Kleuterschool Meer: goedkeuren offerte herstel gevolgschade. 
12. Goedkeuren zaak van de wegen - aanvraag stedenbouwkundige vergunning - bijzondere 

procedure - infrastructuurwerken De Kluis - I.O.K. 
 

BESLOTEN VERGADERING 

13. Aanstellen van Joke Verschueren als gemeentesecretaris van de stad met ingang van 1 
augustus 2016. 

14. Aanleggen werfreserve voor de functie van gemeentesecretaris. 
 

Hoogstraten, 20 mei 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Eduard Palmans 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


