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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 09 mei 2019 
 
 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 

2019. 
 2. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 

van IOK van 27 juni 2019. Goedkeuren van de statutenwijziging. Te agenderen voor de 
gemeenteraad. 

 3. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering 
van IOK Afvalbeheer van 27 juni 2019. Goedkeuren van de statutenwijziging. Te agenderen 
voor de gemeenteraad. 

 4. Kennisname en goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 21 
juni 2019 te agenderen voor de gemeenteraad. 

 5. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van IVEKA van 18 juni 2019 te agenderen voor de gemeenteraad. 

 6. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IKA van 17 
juni 2019 te agenderen voor de gemeenteraad. 

 
Aankoop 
 
 7. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor de raamovereenkomst voor 

theatertechnische ondersteuning voor het Gemeenschapscentrum. 
 8. Goedkeuring om het bestek en de procedure voor de restauratie, de uitbreiding en de 

herinrichting van het Raadhuis Meerle ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 9. Goedkeuring om de selectieleidraad, het bestek en de procedure voor het afsluiten van 

verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten ter goedkeuring voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 

10. Goedkeuring om het bestek en de procedure voor de herinrichtingswerken van de raadzaal 
van het historisch stadhuis ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
Onderwijs 
 
11. Goedkeuren van de loopbaanonderbreking -1/5 van een personeelslid van de 

gemeenteschool van Hoogstraten, Wortel en Meersel-Dreef. 
 
Financiën 
 
12. Vaststellen belastingkohier op parkeren - maart aanslagjaar 2019. 
13. Vaststellen belastingkohier op de inname van het openbaar domein voor het plaatsen van 

bouwmaterialen, stellingen, uitstallingen en andere voorwerpen - 1ste kwartaal - aanslagjaar 
2019. 

14. Vaststellen belastingkohier op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein - 
aanslagjaar 2019. 

15. Kennisgeving - mandateren en betaalbaar stellen van specifieke betaalopdrachten 
waaronder betalingen via domiciliëring, via mastercard en automatische verrekeningen. 

16. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
17. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van TMVS van 11 juni 2019 te 

agenderen voor de gemeenteraad. 
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Programmatie & aanbod 
 
18. Goedkeuren samenwerking met Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen voor de editie 

van Musica Divina op 5 oktober 2019 in de begijnhofkerk te Hoogstraten. 
19. Toelating aan Meetria om zwemtrainingen te organiseren in De Mosten op dinsdag- en 

donderdagavond tussen 1 april en 30 september voor de jaren 2019 tot en met 2024. 
20. Toelating Hoogstraatse Reddersclub voor de organisatie van een dag van de reddersclub, 

zwemtrainingen in de zwemvijver en boottrainingen op de grote vijver. 
 
Vrijetijdsbeleid 
 
21. Goedkeuren van het ontwerpvoorstel van de statuten van de gemeentelijke cultuurraad te 

agenderen voor de gemeenteraad. 
22. Kennisname verslag cultuurraad. 
23. Kennisname verslag algemene vergadering sportraad 4 april 2019. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
24. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. Braderij van 23 tot en met 27 mei 2019. 
25. Goedkeuren inname openbaar domein i.v.m. uitbreiding van handelszaak Cosa Fiori tijdens 

Moederdag. 
 
Stadsprojecten 
 
26. Verkoop perceel grond door Kerkfabriek van Meer, ter streke Gestelakkers: sluiten openbaar 

onderzoek. 
 
Stadsontwikkeling 
 
27. Goedkeuren van de huis-aan-huis inzameling van textiel. 
28. Advies aanvraag omgevingsproject  Hal 19 - 2322 Hoogstraten. 
29. Advies aanvraag omgevingsproject GOUVERNEURSHOF LV - Gouverneursbossen 1A -  

2322 Hoogstraten. 
30. Aktename melding omgevingsproject van ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen 

John Lijsenstraat 45 - 2321 Hoogstraten. 
31. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een huisvestiging voor seizoenarbeiders, het 

aanleggen en regulariseren van verhardingen en het wijzigen van de inplanting van een 
wadi, gelegen Hemelrijksestraat 2-4 te 2320 Hoogstraten. 

32. Omgevingsvergunning voor het regulariseren van de gewijzigde uitvoering: kantoor met 
garage naar appartement, het niet uitvoeren van bergingen en het aanleggen van 2 extra 
parkeerplaatsen, gelegen Achtelsestraat 2 -2B - 2320 Hoogstraten. 

33. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis, gelegen Markwijk 7A - 2322 
Minderhout. 

34. Weigering omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling: wijzigen van de 
verkavelingsvoorschriften voor het oprichten van bijgebouwen en een beperkte 
terreinophoging gelegen Dreef 2C - 2328 Meerle. 

 
Secretariaat 
 
35. Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 27 mei 2019. 
 


