BESLUITENLIJST
Gemeenteraad
Maandag 25 maart 2019
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Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019.
Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 stad.
Kennisname aanpassing eenjarig MJP 2019 OCMW.
Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 geconsolideerd.
Kennisname van de thesaurietoestand per 31 december 2018.
Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad.
Kennisgeving aan de gemeenteraad van de verschillende gemeenteraadscommissies, het
comité Wortel Kolonie en hun samenstelling.
Vaststelling van de deontologische code voor lokale mandatarissen.
Goedkeuring van het reglement voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen en
ere-titels.
Kennisname van de geldigverklaring van de verkiezing van een lid van de politieraad.
Goedkeuring van het bestek en de procedure voor buitengewone onderhoudswerken aan
gemeentewegen, dienstjaar 2019. De opdracht handelt over de heraanleg van de Markweg
te Meersel-Dreef.
Kennisname van de correctie van de jaarrekening 2017, de budgetwijziging 2018 en budget
2019 van Welzijnszorg Kempen.
Goedkeuren van het Charter Gezonde Gemeente en van de samenwerkingsovereenkomst
met Logo Kempen als Gezonde Gemeente.
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst voor uitvoering van de mobiliteitsstudie
"gebiedsgerichte visie Noorderkempen".
Goedkeuring van het reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen
(HidroSan) en van de tarieven voor de éénmalige dossierkost aan de ontwikkelaar.
Goedkeuren aanduiden vertegenwoordigers in de vervoerregioraad Kempen.
Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019. Kennisname en goedkeuren
van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 27 maart
2019. Goedkeuren van het voorstel van PONTES voor de nieuwe samenstelling van de raad
van bestuur. Aanduiden van een lid met raadgevende stem en aanduiden van de
afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen.
Aanduiden van de afgevaardigden voor diverse instellingen en samenwerkingsverbanden
voor de legislatuur 2019-2025: Gemeentelijke Holding, Belfius, Ethias en Benego.
Aanduiden van vertegenwoordigers in de VVSG-bestuursorganen.
Aanduiden van twee vertegenwoordigers vanuit het schoolbestuur in de centrumraad van
CLB-Kempen.
Aanduiden van de afvaardiging in het medezeggenschapscollege.
Aanstellen van de afgevaardigde voor de algemene vergadering van OVSG.
Goedkeuren van de afvaardiging voor de algemene vergaderingen van Poolstok.
Aanduiden van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor OFP Provant.
Aanduiden stemgerechtigd lid en plaatsvervanger beheerscomité Interlokale Vereniging
Sportregio Noorderkempen.
Aanduiden afgevaardigden politieke fracties in de adviesraden van de afdeling burger.
Vaststellen politieke afvaardiging in Erfgoed Noorderkempen.
Aanduiden van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de raad van bestuur en de
algemene vergadering van De Ark.
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Aanstellen van een afvaardiging van de stad Hoogstraten in de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen.
Aanduiding van de afgevaardigde van de stad Hoogstraten in de Raad van Bestuur en de
jaarvergadering van de aandeelhouders van de Kempische Heerd nv.
Aanstellen afgevaardigde voor de algemene vergadering van het Centrum voor
Basiseducatie Kempen.
Aanstellen van de afgevaardigden voor het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Aanduiden van een afgevaardigde voor de algemene vergadering van De Lijn.
Aanduiden van de afvaardigde van de stad Hoogstraten in de Watering De Beneden Mark.
Kennisname van de politieke afvaardiging in de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie.
Kennisname van de afgevaardigden voor de werkgroep Trage Wegen.
Kennisname van de afgevaardigden van de verkeersraad.
Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van IKA – toegevoegd
agendapunt ingediend door de fractie CD&V.
Mondelinge vraag fractie CD&V – camera voor sluikstort.
Mondelinge vraag fractie CD&V – banksafe.
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