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Opening

2

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 mei 2019

Besluit
Accoord
3

Hamerstukken

3.1

Planschadeverzoek Absdaalseweg 70, Hulst
Het bezwaar ongegrond verklaren.

Besluit
Akkoord
4

Bespreekstukken

4.1

Huurovereenkomst Overdamstraat 15
Instemmen met het aangaan van bijgevoegde huurovereenkomst voor het pand
Overdamstraat 15

Besluit
accoord
4.2

Overeenkomst BNG inzake aangaan lening 40.112792
Overenkomst met BNG aangaan inzake lening 40.112792

Besluit
Accoord

4.3

Zienswijze begroting 2020 GR Dethon
Geadviseerd wordt een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de ontwerpbegroting 2020 van GR Dethon met een voorbehoud op het
meerjarenperspectief 2021-2023 en zowel de gemeenteraad als het bestuur
van GR Dethon conform te berichten middels bijgevoegde (concept-)raadsbrief.

Besluit
Accoord
4.4

Plan van aanpak kwartiermaker Dethon mei 2019.
Akkoord gaan met het plan van aanpak van de heer Van Krimpen,
kwartiermaker Dethon, genaamd "Transformatie Dethon, van Sociale
Werkplaats naar integraal Re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in Zeeuws-Vlaanderen, mei 2019".

Besluit
Accoord
4.5

PPS-constructie project Groote Kreek II
- Voorlopig vasthouden aan actief grondbeleid voor de ontwikkeling van Grote
Kreek II;
- Met Van der Poel overleggen om te bezien of tot een ontwikkeling van het
terrein Scheerders kan worden gekomen.

Besluit
Accoord
4.6

Bouwplan Deelgebied 4 Nieuwe Bierkaai
Kennisnemen van het voorlopig ontwerp bouwplan voor de locatie deelgebied
4 Nieuwe Bierkaai te Hulst en instemmen met het uitwerken van dit plan tot
een definitief ontwerp en een aanvraag omgevingsvergunning.

Besluit
v.k.a.
4.7

Verzoek Perspecto om extra onderwijsruimte in de brede school St. Jansteen
Op basis van eerder gemaakte afspraken bij de realisering van de brede school
St. Jansteen, leerling prognoses en standpunt van d’Úlster Vesting Bv bij de
realisering het verzoek om extra onderwijsruimte afwijzen vanwege:
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A. Op basis van de prognoses van DUO en Pronexus heeft de brede school St.
Jansteen recht op 9 lokalen. Gemeente houdt zich aan de afspraken die met
Perspecto zijn gemaakt bij de totstandkoming van de brede school waarbij het
wissellokaal wordt gezien als het 9e lokaal. Hierbij wordt ook voldaan aan de
wetgeving overeenkomstig de Verordening

Onderwijshuisvesting.

Aanpassing van de bibliotheekruimte zou het creëren van een 10e leslokaal
inhouden.
B. Na overleg met d’Ulster vesting BV is gebleken dat de BV niet instemt met
een andere toepassing van de bibliotheekruimte.

Besluit
Aanhouden
4.8

Jaarrapportage 2018 RUD Zeeland; milieujaarverslag
Jaarrapportage 2018 RUD Zeeland vaststellen als milieujaarverslag en ter
kennisname aan de gemeenteraad brengen.

Besluit
Jaarrapportage t.k.n aan de raad sturen.
4.9

Opstellen Kerkenvisie
Akkoord gaan om een Kerkenvisie op te stellen.
Akkoord gaan om subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
voor een bedrag van 25.000,-

Besluit
Subsidie aanvragen en zekerstellen
Advies aan college over wat er ligt aan concrete verzoeken
Randvoorwaarden voor de kerkenvisie eerst voorleggen aan college
4.10

Reactie op AB-besluit RUD
AB RUD Zeeland overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief verzoeken om
besluit te herzien.

Besluit
Accoord
4.11

beslissen op bezwaren
Bezwaren ongegrond verklaren (omgevingsvergunning kappen bomen HenriDunantstraat te Sint Jansteen)
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Besluit
Aanhouden
4.12

Provinciale huishoudens-/bevolkingsprognose 2019
Kennisnemen van:
1. Bijgaande brief “Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland
2019”
2. Bijgaande rapportage “Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose
2019”

Besluit
Accoord
4.13

Subsidieverzoek WAC AGE'IN-project
Het verzoek van het WAC regio Zeeuws-Vlaanderen voor subsidie ten behoeve
van het project Langer thuis wonen afwijzen.

Besluit
Accoord mits ook andere gemeentelijke overheden en de Provincie zich
committeren.
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