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

BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 27 maart 2017 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 27 maart 
2017 te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het administratief centrum. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Klantgerichte dienstverlening Burgerzaken: goedkeuren aankopen klantgeleidingssysteem 

en kassasysteem via opdrachtencentrales. 
 2. Vaststellen vergoeding wachtdienst 100 - 2017. 
 3. Aanpassing RPR: invoeren zorgkrediet & regeling onbetaald verlof. 
 4. Goedkeuren aanpassingen retributiereglement van de bibliotheek. 
 5. Goedkeuring uitbreiding reglement VT participatie kwetsbare kinderen en jongeren - 

gemeentelijke VT aanbod. 
 6. Algemeen Reglement De Mosten - aanpassing openingsuren De Mosten. 
 7. Goedkeuren straatnamen ruilverkaveling Zondereigen en Wortel Kolonie. 
 8. IT uitrusting vergaderzalen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
 9. Aanbesteding architect interieur + lift raadhuis Meerle. 
10. Goedkeuren erfpachtakte met Koninklijke Sint-Jorisgilde Meer vzw m.b.t. een perceel voor 

aanleg van een openbare parking aan de kloostersite te Meer. 
11. Goedkeuren ontwerpakte recht van opstal met Frisomat Belgium m.b.t. nieuwbouw 

Stekelbees Wortel. 
12. Schrappen gemeenteraadsbeslissing 17/2/1986 mb.t. de financiële tussenkomst van de 

gemeente bij de uitbreiding van het drinkwaternet. 
13. Goedkeuren van de  IBA-optie te Hoogstraten - besluit  dat de stad Hoogstraten eveneens 

instaat voor de ‘individuele saneringsplicht’ (bouw en/of exploitatie van individuele 
waterzuiveringsinstallaties). 

14. Goedkeuren bijkomende bepalingen aangaande de aankoop, plaatsing, exploitatie, 
onderhoud en controle van IBA's (individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater), de 
saneringspremie, subsidies en vergoedingen. 

15. Vastlegging aansluitrecht op de IBA's, geplaatst door Pidpa/HidroSan. 
16. Goedkeuren van de aankoop, plaatsing, exploitatie, onderhoud en controle van IBA's, die 

niet enkel aan woongelegenheden verbonden zijn en/of niet louter huishoudelijk afvalwater 
zuiveren. 

17. Goedkeuren retributiereglement thuiscomposteren. 
 

Hoogstraten, 17 maart 2017. 
 
 

 
 
 
 
Joke Verschueren 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


