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

BESLUITENLIJST 
Gemeenteraad 
 

Maandag 28 januari 2019 om 20.00 uur 
 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Eedaflegging van gemeenteraadslid Hilde Vermeiren.  
  Goedgekeurd. 
 2. Goedkeuring voor de vaststelling van het begrip "dagelijks bestuur" en van de voorwaarden 

van de visumverplichting in het kader van overheidsopdrachten. 
  Goedgekeurd. 
 3. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor de herinrichtingswerken van de raadzaal 

van het historisch stadhuis. 
  Goedgekeurd. 
 4. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor levering, implementatie, onderhoud en 

ondersteuning van een FM- en AM-pakket. Dit is een softwarepakket ter ondersteuning van 
meldingen, technische mankementen en onderhoudstaken. 

  Dossier ingetrokken. 
 5. Goedkeuring voor het bestek en de procedure voor de plaatsing van een tourniquet 

(draaideur) aan de ingang van het administratief centrum. 
  Goedgekeurd. 
 6. Goedkeuring van de deelname aan de intergemeentelijke dienstverlening IOK ter 

handhaving van de ruimtelijke ordening. 
  Goedgekeurd. 
 7. Goedkeuring van de akte van grondafstand door Van Sundert Cornelis Adrianus Eduard  

voor perceel grond langsheen het fietspad langs De Mark - Dreef 8 te Meersel-Dreef. 
  Goedgekeurd. 
 8. Goedkeuren nieuwe statuten Cultuurraad. 
  Dossier teruggenomen. 
 9. Verkiezing van een vertegenwoordiger in de politieraad. 
  Goedgekeurd. 
10. Goedkeuren nominale toelage aan zaal Voor Kunst en Volk te Meer, de zaal van de Paters 

te Meersel-Dreef en zaal St. Cecilia te Hoogstraten. Toegevoegd agendapunt ingediend door 
de fractie Anders. 

  Niet goedgekeurd. 
11. Vragen over agendapunten 12 en 32 mbt 'PPS Meerle ons Dorp' van vergadering College 

van Burgemeester en schepenen d.d. 17 december 2018. Toegevoegd agendapunt  
ingediend door de fractie Anders. 

12. Integratie GDPR/privacywetgeving in het bestuur en bij de administratieve diensten. 
Toegevoegd agendapunt ingediend door de fractie Anders. 

13.  Mondelinge vraag fractie CD&V – visie inplanting windmolens. 
14.  Mondelinge vraag fractie CD&V – klimaat. 
 
 
 
 


