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BESLUITENLIJST 
College 
 

dinsdag 04 juni 2019  
 
Secretariaat 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 

2019. 
 
Aankoop 
 
 2. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor het inventariseren en verpakken van 

archiefmateriaal. 
 3. Goedkeuring om het bestek en de procedure voor de aankoop, levering en installatie van 

audiovisuele technieken voor de raadzaal van het historisch stadhuis ter goedkeuring voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

 
Juridische zaken & advies 
 
 4. Ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad: Beheersovereenkomst tussen de 

stad Hoogstraten en het OCMW Hoogstraten voor een geïntegreerd personeelsbeleid. 
 
Burgerzaken 
 
 5. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op de begraafplaats van Hoogstraten. 
 6. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Meer. 
 7. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Minderhout. 
 8. Aanvraag tot het bekomen van een concessie op het urnenveld van Hoogstraten. 
 
Duurzame ontwikkeling & Platteland 
 
 9. Deelname aan de week van de duurzame gemeente van VVSG. 
 
ICT 
 
10. Vraag DPO Watering De Beneden Mark voor het verkrijgen van gegevens uit rijksregister. 
 
Onderwijs 
 
11. Goedkeuren van de facultatieve verlofdagen van het gemeentelijk basisonderwijs voor het 

schooljaar 2019-2020 te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Personeel 
 
12. Start wervingsprocedure voor de functie van programmator. 
13. Start wervingsprocedure voor de functie van patrimoniumbeheerder . 
14. Vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van 

omgevingsambtenaar. 
15. Vaststellen selectiecommissie en kennisname van de lijst met kandidaten voor de functie van 

projectmedewerker School-straten. 
16. Aanstelling medewerker schoonmaak uit wervingsreserve. 
17. Goedkeuren van de geactualiseerde en aangepaste rechtspositieregelingen te agenderen 

voor de gemeenteraad. 



 

• agenda schepencollege 2019-06-04 • pagina 2 van 3 

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

 
Financiën 
 
18. Goedkeuring om betalingen te mandateren en betaalbaar te stellen. 
 
Lokale Ondersteuning 
 
19. Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - Kermisfuiven 

Minderhout op 30 en 31 augustus 2019. 
20. Goedkeuren afwijking geluidsnormen voor occasioneel evenement - Dreef kermis 13, 14 en 

15 juli 2019. 
21. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Buurtfeest De Beulken op 6 juli 2019 te Meer. 
22. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. BBQ Treslong te Minderhout op 17 augustus 

2019. 
23. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. Buurtfeest Hoge Weg te Minderhout op 24 

augustus 2019. 
24. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. KSA Schuimfuif op 21 september 2019. 
25. Goedkeuren tijdelijk politiereglement i.v.m. opening wandelpad Smisselbergen op 13 

oktober. 
26. Aanvragen occasioneel evenement Kubbtornooi op 29 juni 2019 en Westhoek kermis op 29 

juni 2019. 
 
Samenleving 
 
27. Goedkeuring van het subsidiedossier Kempens Woonplatform te agenderen voor de 

gemeenteraad. 
28. Goedkeuren van de toegestane subsidies te agenderen voor de gemeenteraad. 
 
Toerisme 
 
29. Goedkeuren van de wijziging in het dossier 'Principieel akkoord traject naar aanvraag 

subsidie TPA: subsidie toerisme in de Kempen.' 
 
Stadsprojecten 
 
30. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake parking Wortel 

Kolonie te agenderen voor gemeenteraad. 
 
Stadsontwikkeling 
 
31. Kandidatuur 'Plan(t) klimaatadaptatieve gemeentes in Antwerpen'. 
32. Advies college inzake beroepsprocedure omgevingsproject verkavelen gelegen 

Terbeeksestraat 7 - 2321 Meer. 
33. Aktename melding omgevingsproject door Fluvius System Operator van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten gelegen Putten z.n. - 2320 Hoogstraten. 
34. Aktename melding omgevingsproject door Fluvius System Operator van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten gelegen Kruisblok z.n. - 2320 Hoogstraten. 
35. Aktename melding omgevingsproject door Fluvius System Operator van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten gelegen Kleistraat z.n. - 2320 Hoogstraten. 
36. Aktename melding omgevingsproject ingedeelde inrichtingen of activiteiten gelegen Van 

Aertselaerstraat 76 - 2322 Hoogstraten. 
37. Advies aanvraag omgevingsproject Malve NV - John Lijsenstraat 49 - 2321 Hoogstraten. 
38. Advies inzake beroep omgevingsproject gelegen Heilig Bloedlaan 250 - Jaak Aertslaan 2 te 

2320 Hoogstraten, voor de afbraak van het bestaande gods- en gasthuis en de nieuwbouw 
van assistentiewoningen met een multifunctioneel gelijkvloers. 
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39. Omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 2 loten voor 
eengezinswoningen en het kappen van 4 bomen, gelegen Sint Lenaartseweg 31 - 31A - 
2320 Hoogstraten. 

40. Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning met een veranda het  gelegen 
Lage Weg 20A - 2322 Minderhout. 

41. Omgevingsvergunning tot het het plaatsen van reclame gelegen Europastraat 18, 20, 22, 24, 
26 en 28 - 2321 Meer. 

42. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 
Industrieweg 13 - 2320 Hoogstraten. 

43. Omgevingsvergunning tot het het plaatsen van een luifel gelegen Vrijheid 200 - 2320 
Hoogstraten. 

44. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 
Bergenstraat z.n. - 2321 Meer. 

45. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 
Paterspad z.n. - 2321 Meer. 

46. Omgevingsvergunning tot het exploiteren van ingedeelde inrichtingen en activiteiten gelegen 
Heieinde 52 - 2328 Meerle. 

47. Omgevingsvergunning tot het het bouwen van een kantoor met loods en conciërgewoning, 
een bijgebouwen en het aanleggen van verhardingen en parkeerplaatsen gelegen Putten 14 
- 2320 Hoogstraten 

48. Weigering omgevingsvergunning tot het het plaatsen van lichtreclame gelegen Vrijheid 208 - 
2320 Hoogstraten. 

49. Kennisname besluit Vlaamse Regering m.b.t. de afwijkingsaanvraag van de voorschriften 
van Vlarem II voor een inrichting gelegen Bredaseweg 29 te 2322 Hoogstraten. 

50. Kennisname besluit omgevingsproject ASPIRAVI NV ter streke Krochtenstraat - 2321 
Hoogstraten. 

 
Secretariaat 
 
51. Samenstelling van de agenda van de gemeenteraad van 24 juni 2019. 
 


