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BESLUITENLIJST 
College 
 

donderdag 16 mei 2019 
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 

2019. 
 2. Kennisname en goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van PONTES van 

19 juni 2019 te agenderen op de gemeenteraad. 
 
Burgerzaken 
 
 3. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Meer. 
 4. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Meer. 
 
Duurzame ontwikkeling & Platteland 
 
 5. Goedkeuren van de herbevestiging van het burgemeestersconvenant binnen het 

samenwerkingsverband Kempen 2030. 
 
Onderwijs 
 
 6. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de academie voor muziek en 

woord de Noorderkempen G.O.L. te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Personeel 
 
 7. Kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie technisch beambte groen en 

vaststellen selectiecommissie. 
 8. Vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van 

administratief medewerker. 
 9. Aanstelling van een expert land. 
 
Financiën 
 
10. Goedkeuren doelstellingenrealisatienota 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad. 
11. Goedkeuren jaarrekening 2018 stad Hoogstraten voor te leggen aan de gemeenteraad. 
12. Kennisname jaarrekening 2018 van het OCMW voor te leggen aan de gemeenteraad. 
13. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
14. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Buurtfeest Meerse Franken op 17 augustus 2019. 
 
Stadsprojecten 
 
15. Goedkeuring voorontwerp gymhal. 
 
Stadsontwikkeling 
 
16. Stand van zaken project vrachtwagenluwe zone Hoogstraten en aanvraag budget voor de 

ontwikkeling van een tool. 
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17. Deelname aan de actie van IOK Afvalbeheer met betrekking tot de inzameling van 
landbouwfolie. 

18. Kennisname afstand van geding  - vernietiging beslissing ingevolge aanvraag 
omgevingsvergunning door ASPIRAVI NV - Tjongerenweg - 2321 Meer. 

19. Kennisname afstand van geding - vernietiging beslissing ingevolge 
  aanvraag omgevingsvergunning door Electrabel NV - Merenweg - 2321 Meer. 
20. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame gelegen Meerdorp 24B - 2321 Meer. 
21. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van een inrichting gelegen Staakheuvel z.n. - 2323 

Wortel. 
22. Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde woning, het slopen van 

een schuur en het gedeeltelijk slopen van een zonevreemd bijgebouw, gelegen 
Hinnenboomstraat 28 - 2320 Hoogstraten. 

23. Omgevingsvergunning voor het slopen van een serre gelegen Goorkensdreef 7 - 2322 
Minderhout. 

24. Aktename melding omgevingsproject ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen 
Carolinestraat 13 - 2322 Hoogstraten. 

25. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met kantoor en een conciërgewoning 
te Hoogstraten - Putten 39. 

26. Omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met kantoor en een conciërgewoning 
te Hoogstraten - Putten 41. 

27. Omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting Kolonie - 2323 
Wortel. 

28. Omgevingsvergunning HENS NV - Loenhoutseweg - 2320 Hoogstraten. 
29. Omgevingsvergunning voor het slopen van een carport, een houtopslag en 2 stallingen, het 

bouwen van een weidestal en het uitbreiden en regulariseren van het verbouwen en 
uitbreiden van een zonevreemde woning, gelegen Gaarshof 28 - 2321 Meer. 

30. Weigering omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel grond in 4 loten voor 
gekoppelde eengezinswoningen, gelegen Minderhoutsestraat - 2320 Hoogstraten. 

 


