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BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 28 november 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 28 november 
2016 te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het administratief centrum. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Voorstel van burgers aan de gemeenteraad - aankoopsubsidie voor Den Rooy en beemd in 

de vallei van het Merkske. 
 2. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van Pidpa van 19 december 2016. Goedkeuren van de begroting 2017, de 
statutenwijziging en de voorstellen aangaande de punten die in voortzetting werden 
geplaatst. 

 3. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de gewone algemene vergadering 
van PONTES van 21 december 2016. Goedkeuren van de beleidsnota en budget 2017. 

 4. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van 
CIPAL DV van 9 december 2016. Goedkeuren van de begroting 2017. 

 5. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van IOK van 20 december 2016. Goedkeuren van het ondernemingsplan en de 
begroting 2017. 

 6. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van IOK Afvalbeheer van 20 december 2016. Goedkeuren van het 
ondernemingsplan en de begroting 2017. 

 7. Addendum aan de strategienota n.a.v. de buitengewone algemene vergadering van IKA op 
maandag 19 december 2016. 

 8. Goedkeuren van de deelname aan Pleckske vzw. 
 9. Aanduiden volmachtdrager en goedkeuren agenda voor de algemene vergadering van de 

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen GOL. 
10. Goedkeuren aansluiting Stad Hoogstraten bij Jobpunt Vlaanderen. 
11. Goedkeuren aanpassing personeelsformatie 2016. 
12. Goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 

domein. 
13. Goedkeuren toegestane werkingssubsidies. 
14. Goedkeuren studie IOK mbt het gemeenschapscentrum. 
15. Goedkeuren reglement project kunstwerk themajaar Grenzeloos. 
16. Kennisname verdeling subsidie aan socio-culturele verenigingen. 
17. Kennisname verdeling toekenning subsidie gemeentelijke activiteiten. 
18. Kennisname van de berekening van de toelagen ontwikkelingssamenwerking. 
19. Kennisname subsidieverdeling jeugd 2015-2016. 
20. Kennisname subsidieverdeling sportverenigingen werkjaar 2016. 
21. Goedkeuren reglement ontwerpwedstrijd mok. 
22. Goedkeuren straatnaam Korenstraat. 
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23. Verlenen van energie-advies voor de lokale economie in Hoogstraten - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 
24. Goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "raamcontract voor algemene 

herstellingswerken"  2017 - 2018 - 2019. 
25. Goedkeuren akte m.b.t. verkoop ingesloten perceel Tinnenpotstraat - Burg. Brosensstraat. 
 
 

Hoogstraten, 18 november 2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Joke Verschueren 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


