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• verontschuldigd
Jef Vissers en Lieve Janssen,

schepenen

OPENBARE VERGADERING
1.

Kennisname van het ontslag van gemeenteraadslid Ria Vinckx. Onderzoek
geloofsbrieven, eedaflegging en aanvaarding van het mandaat van gemeenteraadslid
door dhr. Jef Roos.

Enerzijds neemt de gemeenteraad kennis van het ontslag van gemeenteraadslid Ria Vinckx.
Anderzijds beslist de gemeenteraad over de installatie van gemeenteraadslid Jef Roos als
opvolger.
Beslist: Bij 24 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van
Aperen, Ward Baets, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens,
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams,
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven.).

2.

Goedkeuring visie en langetermijnstrategie kindvriendelijk Hoogstraten.

De gemeenteraad beslist over 4 elementen voor wat het traject “kindvriendelijk Hoogstraten”
betreft. 1. Over de langetermijnstrategie. 2. Over de visie. 3. Over de opname van de strategie in
de beleidsplanning 2020-2025. 4. Over de 1/2de vrijstelling voor de uitvoering van het mandaat en
over het voorzien van de nodige middelen voor de opvolging en uitvoering van de strategie.
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van
Aperen, Ward Baets, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens,
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams,
Paul Van Merode, Marleen De Bie, Koen Van Leuven en Jef Roos).
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3.

Deelname aankoopcentrale van VVSG voor universele postdiensten voor Vlaamse
lokale besturen.

De gemeenteraad beslist over de toetreding tot het raamcontract van VVSG voor universele
postdiensten voor Vlaamse lokale besturen.
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van
Aperen, Ward Baets, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens,
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams,
Paul Van Merode, Marleen De Bie, Koen Van Leuven en Jef Roos).

4.

Huur- en serviceovereenkomst voor deurmatten en sanitaire producten - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad beslist over de huur- en serviceovereenkomst voor deurmatten en sanitaire
producten voor de periode van 03/04/2018 t/m 31/03/2022. De opdracht wordt gegund bij wijze van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht wordt geraamd
174.999,88 EUR incl. 21% btw.
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van
Aperen, Ward Baets, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens,
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams,
Paul Van Merode, Marleen De Bie, Koen Van Leuven en Jef Roos).

5.

Aankoop, levering en plaatsing van speeltoestellen - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

De gemeenteraad beslist over het lastenboek 2017223 en de gunningswijze voor aankoop,
levering en plaatsing van speeltoestellen. De opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Speelplein St. Clemensstraat), raming: 10.000,00 EUR excl. btw + excl. plaatsing;
* Perceel 2 (Speelplein Carolinestraat), raming: 10.000,00 EUR excl. btw + excl. plaatsing;
* Perceel 3 (Recreatie domein "De Mosten"), raming: 43.710,00 EUR excl. btw of 52.890,00 EUR
incl. 21% btw.
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van
Aperen, Ward Baets, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens,
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams,
Paul Van Merode, Marleen De Bie, Koen Van Leuven en Jef Roos).

6.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en gemeente
Rijkevorsel voor het dossier "Renovatie bruggen Neerven / Bolk en Zandstraat /
Keirschot".

De gemeenteraad beslist over de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Hoogstraten en
gemeente Rijkevorsel voor het dossier “Renovatie bruggen Neerven / Bolk en Zandstraat /
Keirschot”. Een renovatie dringt zich hier op en de herstelkosten worden geraamd op 40.000,00
EUR excl. BTW per brug voor de bruggen Neerven / Bolk en Zandstraat / Keirschot.
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Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van
Aperen, Ward Baets, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens,
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams,
Paul Van Merode, Marleen De Bie, Koen Van Leuven en Jef Roos).

7.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor het gemeentelijk aandeel in Aquafinproject 22.613 Collector Meerleseweg-Groot Eyssel.

De gemeenteraad beslist over de 'Samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken - Stad
Hoogstraten - Aquafin - Project 22.613' en 'Addendum II bij de overeenkomst van 16 juli 2016
omtrent de studie van het Aquafin-project 22.613'.
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van
Aperen, Ward Baets, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens,
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams,
Paul Van Merode, Marleen De Bie, Koen Van Leuven en Jef Roos).

AANVULLENDE AGENDA
Ingediend door de fractie Anders
8. Afspraken omtrent de komende verkiezingscampagne.
De fractie Anders doet een voorstel omtrent afspraken voor de komende verkiezingscampagne.
Raadslid Fons Jacobs licht het agendapunt dat ingediend werd door de fractie Anders toe.
Burgemeester Tinne Rombouts bedankt de fractie Anders voor dit voorstel. Voor het college is de
wetgeving van toepassing en dit zou voldoende kader moeten bieden voor elke fractie om hun
boodschap uit te dragen. De meerderheidspartijen willen dus vooral de geldende wetgeving
hanteren om toepassingen in de verkiezingscampagne te reguleren.
Raadslid Herman Snoeys vindt het alvast een goed idee om wat afspraken te maken over de
fracties heen rond de verkiezingscampagne.
Voorzitter Johan Vermeeren vat samen dat voor de meerderheidspartijen de geldende wetgeving
voldoende is, maar legt dit toch ter stemming voor.
Raadslid Fons Jacobs betreurt het dat er in de gemeenteraad zelfs geen ruimte is voor overleg
over dit aspect.
Beslist: Bij 12 ja stemmen (Jos Martens, Thérèse Coppens, Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons
Jacobs, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt,
Koen Van Leuven en Jef Roos) en 13 neen stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc
Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Mai Sterkens, Johan Vermeeren, Danny Adams,
Hilde Vermeiren, Ilse Verachtert, Joël Adams, Paul Van Merode en Marleen De Bie) wordt dit
voorstel verworpen.

9. Inrichten stembureau in het Lokaal Dienstencentrum te Hoogstraten.
De fractie Anders doet een voorstel om toegankelijke stembureaus in te richten in het
dienstencentrum bij de verkiezingen van 14 oktober 2018.
Raadslid Jef Roos licht dit agendapunt dat door de fractie Anders werd aangebracht toe.
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Raadslid Katrien Brosens geeft aan dat de fractie Hoogstraten Leeft zich volledig akkoord
verklaard met dit voorstel.
Burgemeester Tinne Rombouts weet dat het zeker de bedoeling is om hier op in te spelen, zo werd
er immers ook in het verleden al rekening mee gehouden. In elk stemlokaal is er één stemhokje
dat een aangepast tafelniveau heeft zodat het toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Ook bij de
toegankelijkheid van de lokalen wordt er rekening gehouden met rolstoelgebruikers. Daarnaast is
het opnieuw de bedoeling om oefensessies te organiseren in de verschillende lokalen van het
LDC.
Raadslid Jef Roos verduidelijkt dat hij in 2014 met zijn eigen moeder is gaan stemmen in het
woonzorgcentrum en dat er toen te weinig ruimte was om samen met zijn moeder in het stemhokje
te kunnen. Er was met andere woorden niet voldoende ruimte om met twee personen in het
stemhokje te kunnen staan.
Burgemeester Tinne Rombouts bedankt voor deze verduidelijking en zal dit meegeven als
aandachtspunt voor de diensten.

10. Vuurwerk op oudjaar.
De fractie Anders stelt voor om het evenementenloket en de dienst cultuur en vrije tijd het
vergunningsreglement voor vuurwerk tijdens het oudejaar opnieuw te laten bekijken.
Raadslid Fons Jacobs licht dit agendapunt dat namens de fractie Anders werd ingediend toe.
Raadslid Katrien Brosens maakt duidelijk dat de fractie Hoogstraten Leeft ook wel bezorgd is voor
de gevolgen van vuurwerk voor dieren. Maar er is een reglement dat het afsteken van vuurwerk
reguleert en dat is voor de fractie Hoogstraten Leeft genoeg, dit zal daarom meer een
handhavingskwestie zijn.
Burgemeester Tinne Rombouts bedankt voor de vraagstelling. Op die locaties waar er schade is
vastgesteld werd er misschien geen PV opgesteld maar de verantwoordelijken zullen wel de
factuur gepresenteerd krijgen. De politie is ter plaatse geweest bij elke klacht en daar wordt wel
degelijk opgetreden. Het is geen realistische verwachting dat de politie op elke hoek van de straat
aanwezig kan zijn tijdens nieuwjaarsnacht. De burgemeester verduidelijkt dat er inderdaad
vertrokken wordt vanuit sensibilisering, er is tijdens de jaarwisseling dan ook een
sensibiliseringscampagne gevoerd rond stil vuurwerk. Bij de Hoogstraatse bevolking leeft er een
duidelijke traditie rond vuurwerk afsteken en dit zal niet kunnen teruggedrongen worden door het
eenvoudigweg te verbieden. Ook het centraliseren van vuurwerk op één plaats zal het overig
vuurwerk niet laten ophouden. Dit vraagt een verregaande handhaving om dergelijk verbod ook te
laten toepassen en dit acht de burgemeester met de huidige politie-inzet niet realistisch. Wie
vuurwerk wil afsteken moet een vergunning aanvragen waardoor deze gegevens ook bij de
stadsadministratie ter beschikking zijn en er een controle mogelijk is.
Raadslid Fons Jacobs vraagt of het niet mogelijk is om het reglement te herbekijken en wat
restricties in te schrijven.
Burgemeester Tinne Rombouts geeft aan dat we geen reglement zo maar in zijn totaliteit gaan
bekijken. Als er suggesties zijn naar verfijningen van dit reglement dan mogen die altijd worden
doorgegeven. Bovendien wordt jaarlijks na elke nieuwjaarsnacht geëvalueerd en leidt dit tot
aanpassingen aan het reglement als dat nodig is.
Raadslid Fons Jacobs blijft erop aandringen om dit reglement te laten herbekijken, als er niets
gevonden wordt om dit op te lossen dan is dat zo maar dan hebben we het tenminste geprobeerd.
Voorzitter Johan Vermeeren sluit het agendapunt af met de boodschap dat dit een moeilijk thema
is en allicht zal blijven. Een regelmatige analyse van het bestaande reglement is nodig om hier zo
goed mogelijk op te kunnen ingrijpen. Burgemeester Tinne Rombouts vult aan dat ze er vanuit
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gaat dat er altijd wel klachten zullen zijn over vuurwerk al moeten we er natuurlijk naar streven om
dit zo veel mogelijk te vermijden.

11. Aansluiten van de stad Hoogstraten bij de Statiegeld-alliantie.
De fractie Anders doet een voorstel om aan te sluiten bij de Statiegeld-alliantie.
Raadslid Dimitri Van Pelt licht dit agendapunt dat door de fractie Anders werd ingediend toe.
Schepen Ward Baets herinnert aan de principiële aanpak die de coalitiepartners hebben
afgesproken aan het begin van deze legislatuur om niet in te gaan op vragen en voorstellen rond
moties en toetredingen. Het is dus in eerste instantie een principiële kwestie om op deze vraag niet
in te gaan. Daarnaast verduidelijkt schepen Ward Baets dat er zeker een aantal aspecten uit dit
voorstel van naderbij moeten onderzocht worden om te bekijken of het toetreden tot een alliantie
ook de gewenste gevolgen heeft. IOK is een belangrijke partner in het beleid rond zwerfvuil, van
daaruit is er een advies in de maak dat gebaseerd is op allerlei cijfers en gegevens. Het effect van
toetreding tot deze alliantie op buurtwinkels is bovendien belangrijk en daarnaast moeten we ook
rekening houden met het feit dat we een grensgemeente zijn.
Raadslid Dimitri Van Pelt maakt duidelijk dat de cijfers die in dit voorstel naar voor worden
geschoven, gebaseerd zijn op gegevens van IOK. Voor de fractie Anders houdt ook het argument
van de buurtwinkels of de lokale economie geen steek. Want als er toegetreden wordt tot de
Statiegeld-alliantie dan geldt dit voor alle winkels, ook de buurtwinkels.
Schepen Roger Van Aperen geeft een voorbeeld uit de eigen professionele praktijk waarin hij
schetst dat er uitgebreide wasstraten nodig waren om al het glas proper te maken. Op een
gegeven moment werd er beslist dat dit niet meer doenbaar was en werd de regelgeving
aangepast. Ondertussen is het percentage van glas dat opnieuw gerecycleerd wordt sterk
verhoogd. Voor schepen Roger Van Aperen gaat dit meer om een goede sensibilisering en
preventieve aanpak zodat er geen zwerfvuil wordt weggegooid.
Burgemeester Tinne Rombouts legt uit dat er zeker acties gebeuren vanuit de stad rond zwerfvuil.
De fractie glas is daar slechts één aspect van, bovendien is het hanteren van statiegeld en de
gevolgen daarvan in onderzoek. Burgemeester verduidelijkt dat er op dit moment al een
frisdranktoerisme is waar frisdrank in grote mate in Nederland wordt aangekocht omdat het
goedkoper is. Een dergelijke Statiegeld-alliantie zou dit nog kunnen aanzwengelen. De
burgemeester weet bovendien dat statiegeld in Nederland op dit moment enkel op de grote
verpakkingen van toepassing is.
Raadslid Jef Roos vindt het sterk dat statiegeld wordt gebruikt als argument om de lokale
handelaars negatief te benaderen.
De voorzitter sluit de vergadering van maandag 29 januari 2018 om 22.50 uur.
Aldus gedaan te Hoogstraten in zitting datum als boven.

Joke Verschueren
gemeentesecretaris
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