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Openbaar 

1. Besluit van de burgemeester d.d. 13 oktober 2021 inzake de vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging.   

 
Het besluit van de burgemeester d.d. 13 oktober 2021 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt 
bekrachtigd. 
 

2. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente. Vaststelling.   

 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar volgende zitting. 
 

3. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring.   

 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar volgende zitting. 
 

4. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij. 
Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt gehecht aan de aansluiting van het lokaal bestuur bij een werkingsgebied van 
de toekomstige woonmaatschappij samen met volgende gemeenten: Arendonk, Ravels, 
Merksplas en Hoogstraten.  
 

5. Permanent aanvullend politiereglement. Aanleg oversteekplaats voor voetgangers 
(zebrapad) te Bremstraat, Berkenlaan. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met het aanbrengen van wegmarkeringen die de oversteekplaats voor 
voetgangers aanduiden (zebrapad) en dit om een verkeersveilige verbinding te maken tussen 
Zakdoek-leggen-pad en Hoogstraatsesteenweg. De wegmarkeringen zullen worden aangebracht 
in Berkenlaan t.h.v. kruispunt Berkenlaan - Wilgenstraat, en in Bremstraat t.h.v. kruispunt 
Zakdoek-leggen-pad - Bremstraat. 
 

6. Onderwijs. Verslag schoolraad d.d. 22 september 2021. Kennisname en goedkeuring 
professionaliseringsplan en wijzigingen schoolreglement.   

 
Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 22 september 2021 waarbij tevens 
goedkeuring wordt gehecht aan het professionaliseringsplan en enkele wijzigingen in het 
schoolreglement. 
 

7. Onderwijs. Verslagen ABOC d.d. 5 en 13 oktober 2021. Kennisname.   

 
Kennis wordt genomen van de verslagen van het ABOC d.d. 5 en 13 oktober 2021. 
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8. Onderwijs. Schoolspecifiek profiel voor het ambt van directeur lager onderwijs GLS De 
Wegwijzer. Goedkeuring.   

 
Goedkeuring wordt verleend aan het schoolspecifiek profiel (hernieuwing) voor het ambt van van 
directeur lager onderwijs GLS De Wegwijzer.  
 

9. Onderwijs. Selectie directeur lager onderwijs GLS De Wegwijzer. Algemeen kader voor de 
selectieprocedure. Hernieuwing. Goedkeuring.   

 
De raad gaat akkoord met het algemeen kader van de selectieprocedure voor het ambt van 
directeur lager onderwijs GLS De Wegwijzer.  
 

10. Extra punt. Oprichting lokale ondernemersraad (LOR).   

 
De gemeenteraad gaat niet akkoord met het voorstel om opdracht te geven aan het college om 
over te gaan tot oprichting van een lokale ondernemersraad (LOR) met een periodieke 
vergadering van minstens 4 maal per jaar. 
 


