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V as tstellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 april 2020

Besluit
Accoord
2

mandaat
Voorgesteld wordt bovenbedoelde mandaten te verlenen conform bijgevoegd
concept- besluit en de mandaten daarna op te nemen in het bij het ‘Algemeen
mandaatbesluit gemeente Hulst’ behorende register.
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Beoordeling ingekomen initiatieven Bottom-up project.
Akkoord geven op de 24 geschikte initiatieven.
Akkoord geven op het uitvoeren van 13 initiatieven via een
andere weg dan het bottom-up project. (of kijken naar de
mogelijkheden voor)
In gesprek gaan met de twee dorpen waar nog geen initiatieven
voor gevonden zijn om alsnog het geld daar in de leefbaarheid te
investeren.
De initiatiefnemers en de wijk- en dorpsraden de mogelijkheid
bieden af te zien van het stemmen door inwoners door een
alternatief te bieden. (waar nodig)
Walsoorden “loskoppelen” van Kloosterzande maar het bedrag
van Kloosterzande niet verlagen.
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Ak k oord gaan met s tap 1 en 2 uit het Plan van aanpak ten behoeve van het
ops tellen van een Transitievisie Warmte
Wij stellen u voor om in te stemmen met het voorstel om:
• In te stemmen met het plan van aanpak Transitievisie Warmte.
• Kennis nemen van het enkelvoudig, onderhands gunnen van stap 1 en 2 aan
bureau Overmorgen namens de gezamenlijke gemeenten via de gemeente
Goes.
• Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van
een financiële bijdrage van € 5.000 uit de Algemene reserve.
• Het onderliggend voorstel en de bijgevoegde bijlage ter informatie te delen
met de gemeenteraad.
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Advies opwaarderen s trand Perkpolder
Bij het strand van Perkpolder de volgende uitvoeringsmaatregelen nemen:
1. Terugharken van ca. 6.000 m3 zand vanuit het natte strand naar het droge
strand;
2. Aanbrengen van een drijflijn die de zwemwaterlocatie Perkpolder afbakent;
3. De regie op de uitvoering vanuit de afdeling Realisatie en beheer laten
voeren.
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V erkoop woonwagenstandplaatsen - financiële c onsequenties
Instemmen met het vaststellen van de grondprijs voor
woonwagenstandplaatsen op € 90,- per vierkante meter, kosten koper
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Maatregelen Corona Sociaal Domein
Behoudens de specifiek voor onze gemeente gemaakte opmerkingen,
instemmen met de zes adviezen van de bestuurlijke taakgroep Sociaal Domein.
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Sc hriftelijke vraag aan het c ollege - parkeermogelijkheden aan de H eerstraat
Sint Jansteen
De schriftelijke vraag van HulstPLUS mbt de parkeervoorziening in de
Heerstraat beantwoorden middels bijgevoegde brief.
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V erplaatsen bouwtitel Drie Gezustersdijk 41 naar Meloweg ong. (naast 1)
Graauw
Plan ter inzage leggen voor 6 weken conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening.
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V erslag jaarlijks overleg met ZLTO
We vragen u bijgaand verslag vast te stellen, waarna het, met de door uw
college gemaakte aanvullingen, doorgestuurd kan worden aan de aanwezigen.
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adviesaanvraag Adviesraad Sociaal Domein
Adviesaanvraag over actualisatie subsidiebeleid
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Ingebrekestelling uitblijven besluit aanvraag Jeugdwet
Aan DAS laten weten dat binnen de gestelde termijn van 2 weken een besluit
op de aanvraag van de familie is genomen en daarmee de ingebrekestelling
niet meer aan de orde is.
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