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BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 
 

Maandag 19 december 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 19 december 
2016 te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het administratief centrum. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Subsidieaanvraag aankoop Den Rooy door Natuurpunt Markvallei VZW. 
 2. Goedkeuring oprichting Lokale Integrale Veiligheidscel in Hoogstraten met als doelstelling 

om personen die het risico lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk te detecteren en om 
preventief en beschermend op te treden. 

 3. Kennisname inzake het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, het budget 2017 en 
budgetwijziging 2016/1 en 2016/2 van het OCMW. 

 4. Vaststellen gemeentelijke opcentiemen Onroerende Voorheffing aanslagjaar 2017. 
 5. Vaststellen gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 

2017. 
 6. Goedkeuring gemeentelijke dotatie HVZ Taxandria. 
 7. Goedkeuren van de gemeentelijke dotatie 2017 aan de politiezone NOORDERKEMPEN. 
 8. Vaststellen budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2016. 
 9. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019. 
10. Goedkeuren aanpassing budget 2017. 
11. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Digidak 2017. 
12. Kennisname toelage aan kermiscomités. 
13. Goedkeuren nieuw huishoudelijk en retributiereglement Gemeenschapscentrum. 
14. Goedkeuren reglement werkingssubsidies socio-culturele verenigingen. 
15. Goedkeuren toetreding Familiehulp vzw, Zorgregio Turnhout  als partner bij Huis van het 

Kind Hoogstraten en goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Familiehulp vzw, 
Zorgregio Turnhout als partner in Huis van het Kind Hoogstraten. 

16. PPS-project Kernversterking Meerle: goedkeuren van het bestek voor ontwerp en bouw van 
publieke functies en de private ontwikkeling van diverse projectzones. 

17. Goedkeuren dossier aankoop voertuig voor de schilders. 
18. Betonrenovatie brug Meerleseweg en brug Hondsdijk - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
19. Goedkeuren aanpassen aanvullend reglement over het wegverkeer voor de 

tonnagebeperking in  Hoogeind, 2321 Meer. 
20. Goedkeuren aanvullend reglement over het wegverkeer inzake tonnagebeperking 3,5 ton in 

de Langenberg (Peedijk) in 2323 Wortel. 
21. Vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage in de drinkwaterfactuur vanaf 01/01/2017 
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22. Belasting op ophaling en verwerking van afval. 
23. Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en 

de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
24. Kennisname visietekst afvalinzameling ondergrondse afvalcontainers en goedkeuren 

aanpassingen toelagereglement inzake afvalophaling. 
 
 

Hoogstraten, 09 december 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


