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BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 26 november 2018 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 26 november 
2018 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 IVEKA van 12 december 2018. Goedkeuren van de statutenwijziging en de 
voorstellen van partiële splitsing IVEG /IVEKA. 

 2. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van IKA van 17 december 2018. Goedkeuren van de statutenwijziging, 
strategienota en de begroting 2019. 

 3. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van CIPAL DV van 14 december 2018. Goedkeuren van de statutenwijziging. 

 4. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van IOK van 18 december 2018. Goedkeuren van de statutenwijziging. 

 5. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 december 2018. Goedkeuren van de 
statutenwijziging. 

 6. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van 
PONTES van 19 december 2018. 

 7. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van PIDPA van 17 december 2018. Goedkeuren van de statutenwijziging. 

 8. Goedkeuring van het voorstel van Pidpa tot inschrijving van de stad Hoogstraten op een 
gedeelte van de provinciale aandelen. 

 9. Aanduiden volmachtdrager en goedkeuren agendapunten voor de algemene vergadering 
van de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen GOL. 

10. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv d.d. 19 december 2018. 

11. Kennisname van de thesaurietoestand per 30 september 2018. 
12. Aanvullen bijlage pensioenreglement OFP PROVANT - aanwenden middelen VIA4 - 2017. 
13. Principiële goedkeuring van het organogram voor de geïntegreerde organisatie stad en 

OCMW Hoogstraten. 
14. Wijzigen personeelsformatie. 
15. Kennisname subsidieverdeling cultuur 2017-2018. 
16. Kennisname subsidieverdeling gemeentelijke activiteiten 2017-2018. 
17. Kennisname subsidieverdeling jeugd 2017-2018. 
18. Kennisname subsidieverdeling sportverenigingen werkjaar 2018. 
19. Goedkeuren van de toelagen mondiale samenwerking 2017-2018. 
20. Goedkeuren toegestane nominatieve subsidies. 
21. Goedkeuren van het jaarverslag 2017 en financieel verslag 2017 van Sportregio 

Noorderkempen ILV. 
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22. Goedkeuren aangepaste samenwerkingsovereenkomst met Openluchtopvoeding vzw 

betreffende het organiseren van preventieve gezinsondersteuning. 
23. Goedkeuren retributiereglement conformiteitsattest. 
24. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake aanleg 

oversteekplaatsen Lindendreef in Hoogstraten. 
25. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake 

verkeersregeling Minderhoutdorp. 
26. Goedkeuren aankoop grond achter IKO. 
27. Goedkeuren belasting op ophaling en verwerking van afval voor het jaar 2019. 
28. Goedkeuren van de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de 

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

 
 
 
 
 

Hoogstraten, 16 november 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren 
algemeen directeur 

 
Johan Vermeeren 

voorzitter gemeenteraad 
 


