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Opening

2

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 maart 2019

Besluit
accoord
3

Hamerstukken

3.1

Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Akkoord te gaan en ondertekenen van Aanwijzingsbesluit en
aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar. Hierna zal het nog
gepubliceerd moeten worden, dus vandaar de datum 1 mei 2019.

Besluit
Akkoord
3.2

Definitief vaststellen van Dalsumplein
Akkoord gaan met het definitief vaststellen van de straatnaamgeving "van
Dalsumplein" te Hulst

Besluit
Akkoord
3.3

Ontwerp bestemmingsplan Parallelweg 2 Nieuw-Namen
Instemmen met het ontvangen ontwerp bestemmingsplan ‘Parallelweg 2
Nieuw-Namen’ en het plan in procedure brengen.

Besluit
Akkoord

3.4

Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018-2021
- Instemmen met de Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018-2021 met
aandacht voor de 2 geplaatste opmerkingen.
- De Transformatieagenda ter kennisgeving aan de Raad toezenden.

Besluit
Akkoord
4

Bespreekstukken

4.1

Collegeverklaring ENSIA 2018
Akkoord gaan met:
• Evaluatierapportage informatieveiligheid & ENSIA 2018;
• Collegeverklaring ENSIA 2018 met de daarbij behorende bijlagen;
• Verbeterplan SUWI.

Besluit
accoord
4.2

Compensatieregeling eigendomslasten verenigingen/stichtingen
De gemeenteraad voorstellen om op basis van het bijgevoegde overzicht
de Ozb aanslag 2019 te compenseren en de totale kosten te dekken uit
het budget voor compensatie eigendomslasten verenigingen zoals
opgenomen onder nader te concretiseren beleidsvoornemens.

Besluit
accoord
4.3

Overeenkomst abri-reclame voor locatie Woestijnestraat te Clinge
Instemmen met:
- het aangaan van bijgevoegde overeenkomst;
- het afwijzen van het verzoek om de overeenkomst uit te breiden met
andere abri's in de gemeente Hulst.

Besluit
Accoord

Pagina 2

4.4

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)
Kennis nemen van opgenomen beperkingen in het beperkingenregister.

Besluit
Accoord
4.5

Jaarverslag Buurtbemiddeling 2018
Uw college wordt gevraagd:
- kennis te nemen van het jaarverslag buurtbemiddeling 2018;
- het jaarverslag ter kennisname door te geleiden naar de raad.

Besluit
V.k.a.
4.6

Machtiging aan Veiligheidsregio Zeeland
Uw college wordt gevraagd om:
1. Veiligheidsregio Zeeland te machtigen om namens de gemeente Hulst
de opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel;
2. Veiligheidsregio Zeeland te machtigen om bij deze opdracht
NLTruckkartel te machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten
die nodig zijn voor het instellen van een vordering (in en buiten rechte)
tot verkrijging van schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig
handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking
van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten)
verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de
Truckfabrikanten;
3. te besluiten de voornoemde vordering tot verkrijgen van
schadevergoeding over te dragen aan Veiligheidsregio Zeeland.

Besluit
Machtiging aan VRZ verstrekken.
Verrekening eventuele revenuen opnieuw bespreken in college.
4.7

Opdracht Lyceumstraat EVS
Akkoord gaan met de gunning van de werkzaamheden "Vervangen
riolering Lyceumstraat en Emmalaan" aan EVS bv te Westdorpe.

Besluit
Accoord
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4.8

Prestatie-onderzoek winkelgebieden Provincie Zeeland
Aan Ik Onderneem! en provincie Zeeland laten weten dat gemeente Hulst
geen gebruik zal maken van het aanbod voor een maatwerkrapport.

Besluit
Accoord
4.9

Principeverzoek realiseren appartementen Grote Bagijnestraat - Lange
Nieuwstraat
In principe medewerking verlenen aan het realiseren van appartementen
in het pand Lange Nieuwstraat 12-16 / Grote Bagijnestraat 2-6 te Hulst.

Besluit
Accoord
4.10

Aanvulling op Advies raad sociaal domein
Graag vanuit het collegeakkoord ter goedkeuring van deze wijziging voor
het alsnog gebruik maken van een sollicitatiecommissie in plaats van het
aanstellen van leden op basis van ambtelijk advies.

Besluit
Accoord
4.11

Zeeuwse Regiekaart (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg en Veiligheid
1. Het vaststellen van de Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren.
2. De lokale invulling van de Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren (niet
vrijblijvend) intern binnen de gemeente implementeren in samenwerking
met lokale partners.

Besluit
accoord
4.12

Subsidieaanvraag Emergis SPOR
Het college wordt geadviseerd:
a. de financiering voor 2017 en 2018 van de SPOR te bevestigen, conform
het besluit van 18 september 2018.
b. in te stemmen met de financiering voor 2019, onder de voorwaarde
dat alle betrokken Zeeuwse gemeenten akkoord gaan met de
financiering.
c. het CZW te verzoeken in 2019 in overleg te gaan met Emergis en CZ
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over de borging richting de toekomst. Hiervoor wordt in het
portefeuillehoudersoverleg Wmo op 4 april as. een
regiovertegenwoordiger voor Zeeuws-Vlaanderen aangewezen.

Besluit
Accoord
4.13

Rapport Lokale Monitor FNV 2018
Voorgesteld wordt de raad te informeren over de eindresultaten van het
FNV-onderzoek door het rapport ter beschikking te stellen en te
verwijzen naar de mogelijkheden op de website.

Besluit
Accoord
4.14

locatie museum Hulst
Akkoord gaan met de locatie ’s Landhuis, Steenstraat 37, voor de
realisatie van het nieuwe museum. Alsmede akkooord gaan met het plan
van aanpak voor de komende maanden om te komen tot een concreter
plan, definitieve budgetaanvraag en dekkingsmiddelen.

Besluit
Accoord
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