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

BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 28 augustus 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 28 augustus 
2017 te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het administratief centrum. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Goedkeuren van de facultatieve verlofdagen voor het gemeentelijk basisonderwijs voor het 

schooljaar 2017-2018. 
 2. Goedkeuren van het arbeidsreglement voor het gemeentelijk basisonderwijs. 
 3. Goedkeuren afsluiten overeenkomst stad-OCMW in kader van OFP Provant en goedkeuren 

geactualiseerd pensioenreglement. 
 4. Goedkeuren van de huurovereenkomst met het Klein Seminarie voor de turnzaal. 
 5. Goedkeuren van de huurovereenkomst met de VGV (VITO) voor de sporthal. 
 6. Goedkeuren van de huurovereenkomst met vzw Spijker voor het kunstgrasveld. 
 7. Goedkeuren van de gebruiksovereenkomst met Sportoase voor de polyvalente zaal. 
 8. Aanpassen retributie op het gebruik van gemeentelijke infrastructuur door verenigingen 

m.b.t. sport. 
 9. Goedkeuren bekrachtigingsakte betreffende recht van opstal Stekelbees Wortel. 
10. Goedkeuren van de participatie vanwege de stad Hoogstraten in collectieve 

warmtedistributie. 
11. Goedkeuren aankoop voertuig voor de groendienst. 
12. Goedkeuren aankoop elektrisch aangedreven gesloten bestelwagen. 
13. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor de herinrichting van het Van 

Aertselaerplein. 
14. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake woonerf 

Peperstraat en parkeerreglementering. 
15. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake Dr. 

Versmissenstraat in Hoogstraten. 
16. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake woonerf 

Korenstraat in Minderhout. 
17. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer voor parkeervakken in 

de Pastoor Van Dykstraat. 
18. Goedkeuren van de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de 

nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen. 

19. Goedkeuren aanpassingen toelagereglement inzake afvalophaling. 
 

Hoogstraten, 18 augustus 2017. 
 

 
 
 
 
Joke Verschueren 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


