
 

• agenda schepencollege 2019-02-28 • pagina 1 van 3 

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

BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 28 februari 2019 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 

2019. 
 
Aankoop 
 
 2. Goedkeuring bestek en procedure voor de raamovereenkomst voor het preventief onderhoud 

van liften. 
 
Juridische zaken & advies 
 
 3. RUP Transportzone Meer. Kennisname verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de 

Raad van State door de VZW Vereniging Kantorencomplex. Goedkeuren memorie van 
antwoord. 

 
Burgerzaken 
 
 4. Aanvraag van een concessie op de begraafplaats in Hoogstraten. 
 5. Goedkeuren van het verzoek tot ambtshalve afschrijvingen. 
 
Onderwijs 
 
 6. Goedkeuren van de voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof en 

verlof voor verminderde prestaties van een personeelslid van de gemeenteschool van 
Hoogstraten. 

 7. Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid van het deeltijds 
kunstonderwijs (IKO). 

 8. Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid van het deeltijds 
kunstonderwijs (IKO). 

 9. Goedkeuren van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid van het deeltijds 
kunstonderwijs (IKO). 

 
Personeel 
 
10. Aanvaarden van het ontslag wegens pensionering van een personeelslid. 
11. Kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie coördinator stadsontwikkeling 

(niveau A). 
12. Kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie projectmanager. 
 
Financiën 
 
13. Vaststellen van het belastingkohier op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein - 

aanslagjaar 2019. 
14. Vaststellen van het belastingkohier voor de verhuur van een voertuig met bestuurder voor 

aanslagjaar 2019. 
15. Goedkeuren van de overdracht van de niet aangewende kredieten in 2018. 
16. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
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Vrijetijdsbeleid 
 
17. Kennisname van het verslag van de Sportraad van 11 februari 2019. 
18. Goedkeuren van de ondersteuning aan Hockeyclub Noorderkempen vzw voor gebruik 

sporthal VITO in winterperiode. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
19. Goedkeuren van het tijdelijk politiereglement i.v.m. Marjos Autocross Meer op 30 en 31 

maart 2019. 
20. Goedkeuren van de inname openbaar domein i.v.m. uitbreiding van handelszaak Optiek 

Dominiek tijdens het koppelverkoopweekend op 29 en 30 juni 2019. 
21. Goedkeuren van de afwijking geluidsnormen voor het occasioneel evenement - Carnabal & 

Pimp my night op 8 en 9 november 2019. 
22. Goedkeuren van de deelname aan Met Belgerinkel naar de winkel 2019. 
 
Stadsprojecten 
 
23. Goedkeuring om de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van 

de mobiliteitsstudie "gebiedsgerichte visie Noorderkempen" ter goedkeuring voor te leggen 
aan de gemeenteraad van 25 maart 2019. 

 
Stadsontwikkeling 
 
24. Advies aanvraag omgevingsproject ASPIRAVI NV - Krochtenstraat z.n. - 2321 Meer. 
25. Aktename melding omgevingsproject gelegen Lodewijk De Konincklaan 393 - 2320 

Hoogstraten. 
26. Aktename melding omgevingsproject van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen 

Meerseweg 127 - 2321 Hoogstraten. 
27. Aktename melding omgevingsproject van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen 

Gravin Elisabethlaan 6-8-10-12 - 2320 Hoogstraten. 
28. Aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting gelegen Staakheuvel 

z.n. - 2323 Wortel, goedkeuring van de toepassing van een administratieve lus. 
29. Omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 3 loten, gelegen Terbeeksestraat 

5A-5B-7 te 2321 Meer. 
30. Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis gelegen Poeleinde 36, 2323 

Wortel. 
31. Omgevingsvergunning voor het slopen van een industriegebouw, en het verwijderen van 

verhardingen - Voort 2 - 2328 Meerle. 
32. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis, gelegen Hooiopper 23 - 2322 

Minderhout 
33. Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis, het bouwen van een garage, 

het slopen van een bijgebouw, en het aanleggen van verhardingen - Beemden 11 - 2322 
Minderhout. 

34. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis, en het aanleggen van 
verhardingen  - Schoolstraat 17 - 2322 Minderhout. 

35. Kennisname verzoekschrift tot schorsing en vernietiging n.a.v. de aanvraag 
omgevingsvergunning door Vastgoed CW voor het slopen van gebouwen, het bouwen van 
24 appartementen, 2 handelsruimten, aanleg verhardingen en het kappen van een boom, 
gelegen Lodewijk de Konincklaan 301-303 te 2320 Hoogstraten. 

36. Kennisname besluit omgevingsproject te Maxburgdreef 26 - 2321 Hoogstraten. 
 
Burgerzaken 
 
37. Aanstelling advocaat voor dagvaarding Schijnwettelijke samenwoning. 
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Juridische zaken & advies 
 
38. RUP Transportzone Meer. Kennisname verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de 

Raad van State door de VSS Truckstop Meer en NV Immo Meer.Goedkeuren memorie van 
antwoord. 

 


