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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni jl.
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Operationeel VastgoedProgramma 2020
Het Operationeel VastgoedProgramma 2020 vaststellen
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Reactie op VZG-ledenbrief m.b.t. de nieuwe inburgeringswet
Aan de VZG meedelen dat het college van de gemeente Hulst instemt met de
opvolging van de adviezen van de werkgroepen ‘Intake & Ontzorgen’ en ‘Taal &
Werk(ervaring)’ met inbegrip van de mogelijkheid om maatwerk toe te passen
indien de lokale situatie daarom vraagt.
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Anjercollecte 2020
Akkoord te gaan met het hier omschreven voorstel tot compensatie
muziekverenigingen aangaande Anjercollecte 2020.
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Digitaal informatiesysteem
Contract aangaan met Suurland Outdoor om digitale informatievoorziening te
plaatsen in het centrum van Hulst.
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Graffiti fietstunnel
Akkoord te gaan met het voorstel tot graffiti in de fietstunnel Graauwse Poort.
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Gunning raambestek asfaltonderhoud 2020
Kennis nemen van de uitslag van de aanbesteding en het werk in
deelopdrachten uitzetten bij de laagste inschrijver H4A Infratechniek bv.
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Sloop schuren in ruil voor twee bouwtitels aan de locatie Julianastraat 28 te
Heikant
In principe medewerking verlenen aan het toekennen van één bouwtitel in ruil
voor de sanering van de schuren op de locatie aan de Julianastraat 28 te
Heikant, kadastraal bekend als HUL00 N 611.

Besluit
Twee bouwtitels toekennen onder voorwaarden. Betrokkene uitnodigen voor
gesprek.
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Zelfbouwkavels Zoutestraat te Hulst
In principe geen medewerking verlenen aan de realisatie van zelfbouwkavels
aan de locatie Zoutestraat, kadastraal bekend als HUL00 F 4172.
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Tiny houses Leger des Heils en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het voorstel en
stemt in met verdere uitwerking van de pilot. Hiertoe stellen de drie partijen
(Woongoed, Leger des Heils en gemeente) gezamenlijk de voorwaarden vast
waaronder de pilot kan starten.

Besluit
Het college bekijkt de pilot met een kritische (financiële) blik.
Gevraagd wordt de pilot volgens de genoemde voorwaarden verder uit te
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werken met bijzondere aandacht voor de financiële consequenties. Uitwerking
met advies terug in college ter besluitvorming.
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Reactie op VZG-ledenbrief m.b.t. huidige inburgeraars
Aan de VZG meedelen dat het college van de gemeente Hulst positief staat
tegenover het advies van werkgroep Ondertussengroep, met inbegrip van de
mogelijkheid om maatwerk toe te passen indien de lokale situatie daarom
vraagt.

Besluit
Akkoord

Pagina 3

