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BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

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

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van CIPAL DV van 15 december 2017 en goedkeuren van de statutenwijziging. 
 2. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van Pidpa van 18 december 2017. 
 3. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van IOK van 19 december 2017. 
 4. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van IOK Afvalbeheer van 19 december 2017. 
 5. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van 

PONTES van 20 december 2017; goedkeuren van de beleidsnota en het budget 2018. 
 6. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 

vergadering van IVEKA van 21 december 2017, goedkeuren van het voorstel tot 
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en goedkeuren van de 
statutenwijziging. 

 7. Kennisname en goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van IKA op donderdag 21 december 2017; goedkeuring van het 
splitsingsvoorstel en de statutenwijziging; goedkeuring van de voorgestelde 
kapitaalverhoging. 

 8. Aanduiden volmachtdrager en goedkeuren agendapunten voor de Algemene Vergadering 
van de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen GOL. 

 9. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW IC van 22 december 2017 en goedkeuren van de statutenwijziging. 

10. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS. 
11. Aanvullen bijlage pensioenreglement OFP PROVANT n.a.v. aanwenden middelen VIA4 - 

2016. 
12. Goedkeuren van de opdracht ‘upgrade telefonie’ door Nextel. 
13. Goedkeuren toegestane werkingssubsidies. 
14. Kennisname verdeling werkingssubsidie cultuur. 
15. Kennisname verdeling toekenning subsidie gemeentelijke activiteiten. 
16. Kennisname toelage aan kermiscomités. 
17. Kennisname toelagen mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap. 
18. Kennisname subsidieverdeling jeugd 2016-2017. 
19. Kennisname subsidieverdeling sportverenigingen werkjaar 2017. 
20. Aanduiden Noorderkempen Werkt als organisator van wijkwerken en aanpassen statuten ILV 

Noorderkempen Werkt. 
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21. Goedkeuren van het jaarverslag 2016 en financieel verslag 2016 van Sportregio 

Noorderkempen ILV. 
22. Goedkeuren gewijzigde huurovereenkomst met vzw Spijker voor het kunstgrasveld. 
23. Goedkeuren politiereglement: parkeerverbod bocht De Ster. 
24. Vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage in de drinkwaterfactuur vanaf 

01/01/2018. 
25. Goedkeuren straatnamen uitbreiding industriezone De Kluis. 
26. Goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "het kappen, frezen en ontstronken 

van bomen" voor het dossier fietspad langs de Mark. 
27. Goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "uitvoeren infrastructuurwerken 

fietspad langs de Mark". 
28. Doucheruimte administratief centrum - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
29. Goedkeuren herwerkt recht van opstal m.b.t. de gebouwen van KLJ Meerle n.a.v. 

aanpassing in borgstelling. 
30. Goedkeuren van de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de 

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

31. Goedkeuren belasting op ophaling en verwerking van afval voor het jaar 2018. 
32. Goedkeuren politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
33. Goedkeuren wijziging samenstelling (vervanging 1 lid) van de Gemeentelijke Commissie 

voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). 
 
 

Hoogstraten, 17 november 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Joke Verschueren 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


