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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 14 februari 2019  
 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 

2019. 
 
Burgerzaken 
 
 2. Goedkeuring van een ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister. 
 
Aankoop 
 
 3. Het college is geïnteresseerd om deel te nemen aan de groepsaankoop van IOK voor de 

selectie van een "Externe dienst preventie en bescherming op het werk". 
 4. Goedkeuring van het delegatiereglement dat de algemeen directeur aanstelt als 

budgethouder voor bepaalde aankopen. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 5. RUP Transportzone Meer, kennisname van de verzoekschriften tot nietigverklaring voor de 

Raad van State. 
 
Communicatie 
 
 6. Kennisname van de "Strategische Ontwikkelagenda Zundert". 
 
Duurzame ontwikkeling & Platteland 
 
 7. Goedkeuring van de toewijzing van de trekkingsrechten van het Vlaams Plattelandsfonds 

van 2019 aan de projecten School-straten, streekidentiteit en Buurtzorgnetwerken. 
 
ICT 
 
 8. Goedkeuring van de aankoop van een  nieuwe Core switch en extra PoE switch voor de 

uitrusting van het administratief centrum Jaak Aertslaan. 
 
Onderwijs 
 
 9. Goedkeuren van het gebruik van de leerplannen OVSG in het deeltijds kunstonderwijs van 

Hoogstraten (IKO). 
10. Aanduiding afgevaardigden van de stad Hoogstraten in het afzonderlijk bijzonder 

onderhandelingscomité (ABOC) voor de legislatuur 2019-2024. 
11. Goedkeuren van de vaste benoeming en tijdelijk andere opdracht van een personeelslid als 

onderwijzer in de school van Wortel en Meersel-Dreef. 
12. Goedkeuren van de vaste benoeming en tijdelijk andere opdracht  van een personeelslid als 

onderwijzer in de school van Wortel en Meer. 
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Personeel 
 
13. Aanstelling van een deskundige personeelsbeheer via personeelsmobiliteit. 
 
Financiën 
 
14. Goedkeuren van de bestelaanvragen. 
15. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
16. Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten 

waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen. 
 
Vrijetijdsbeleid 
 
17. Kennisname en akkoord indienen dossier Gemeentelijke basisschool Hoogstraten en De 

Wijsneus voor de projectoproep bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
18. Kennisname van de gegevens van deelname aan het reglement vrijetijdsparticipatie voor 

kinderen en jongeren in 2018. 
19. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Meerse wielerwedstrijd op 31 maart 2019. 
20. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Meerse wielerwedstrijd op 04 augustus 2019. 
 
Economie 
 
22. Goedkeuren van de deelname van Hoogstraten als hotspot aan de Openbedrijvendag 2019. 
 
Museum 
 
23. Goedkeuring van het jaarverslag 2018 van het Stedelijk Museum Hoogstraten. 
 
Samenleving 
 
24. Vaststellen van een nieuwe datum voor de geboortedrink voor het voorjaar 2019. 
 
Stadsprojecten 
 
25. Goedkeuring van het project vergroening Tinnenpotstraat. 
 
Stadsontwikkeling 
 
26. Aktename melding van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Krochtenstraat z.n. - 

2321 Meer door Sommen Stijn. 
27. Advies aanvraag omgevingsproject deSter BVBA - Gelmelstraat 96 - 2320 Hoogstraten in 

administratieve lus. 
28. Advies aanvraag omgevingsvergunning door Binergy Meer BVBA, gelegen John Lijsenstraat 

- 2321 Meer: administratieve lus. 
29. Omgevingsvergunning voor Marc Joosen, gelegen Moerstraat 52E en 52F - 2320 

Hoogstraten. 
30. Omgevingsvergunning Willy Jacobs - Oosteneind 2A - 2328 Hoogstraten tot het veranderen 

van een tuinbouwbedrijf. 
31. Kennisname verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing n.a.v. de aanvraag 

omgevingsvergunning  door ASPIRAVI NV tot het oprichten van een windturbine ter streke 
Tjongerenweg - 2321 Meer. 

 


