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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 juli 2020

Besluit
Akkoord
2.

De Gemeentepolis uitbreiden met twee aanvullende verzekeringen
De Gemeentepolis uitbreiden met twee aanvullende verzekeringen

Besluit
Accoord
3.

Beslissing op bezwaar
Bezwaren ongegrond verklaren, vergoeding proceskosten afwijzen en LOD
ongewijzigd laten.

Besluit
Accoord
4.

Ter kennisgeving: brief Autoriteit Persoonsgegevens nav datalek
De bijgaande brief aan de directie van de gemeente Hulst ter kennisgeving
aannemen.

Besluit
V.k.a.
5.

Advies instemming definitieve afdekking voormalige stortplaats Stellestraat te
Hulst
Essentie: - Instemmen met het definitieve afdekplan van H4A d.d. 30 juli 2020, waarbij
mede bepaald wordt dat de minimale afwerkhoogte na inklink ter plaatse van
het deel Modelvliegclub Alpha NAP+8.00m betreft en ter plaatse van het deel

H4A NAP+8.30m;
- Vaststellen dat de locatie van Modelvliegclub Alpha en de deellocatie
compostering met aanwezige verhardingen en gebouwen van H4A thans in
huidige situatie voldoende zijn afgedekt. Bij een eventuele toekomstige
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van H4A geldt nog de verplichting om
ook de dan vrijkomende deellocaties op het stort zonodig alsnog blijvend te
voorzien van een voldoende deugdelijke leeflaag, zonodig ook met een
leeflaag van grond tot de hierboven genoemde minimale afwerkhoogte;
- Instemmen met het beeindigen van de samenwerkingsovereenkomst met
H4A t.b.v. de grondlevering naar locatie Stellestraat;
- Betrokken eigenaren van het oude stort schriftelijk informeren over uw
besluit en tevens deze te wijzen op de verplichting de leeflaag blijvend te
onderhouden en zo nodig ook te herstellen.

Besluit
Accoord
6.

Gunning bestek 4 2019
Kennis nemen van de aanbesteding en het werk gunnen aan Van den
Manacker.

Besluit
V.k.a.
7.

Landbouwweg Vogelwaarde
Instemmen met verzenden bijgevoegde brieven

Besluit
Brieven niet verzenden in afwachting van bestuurlijk overleg met
Staatsbosbeheer.
8.

Subsidieaanvraag regeling investeringsimpuls Verkeersveiligheid
Instemmen met co-financiering en indienen van de subsidieaanvraag op de
regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021.

Besluit
Accoord
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9.

Afhandelen bezwaarschrift dorpsraad Kloosterzande
Afhandelen bezwaarschrift dorpsraad Kloosterzande op formulering in nieuwe
verordening wijk- en dorpsraden 2020

Besluit
Accoord
10.

Herinrichting Kruispolder
In principe medewerking verlenen aan de herinrichting van de Kruispolder en
uitbreiding van het gemaal Paal, onder voorwaarde dat er bindende afspraken
worden gemaakt over het uitwerken en realiseren van de genoemde kansen.

Besluit
Aanhouden
11.

Toevoegen van een woning op het perceel Sint Antoniusdreef 4 te Sint Jansteen
Niet instemmen met het toevoegen van een woning.

Besluit
Instemmen met het toevoegen van één woning onder oplegging van
kwalitatieve verplichtingen. Anterieure overeenkomst afsluiten.
12.

Woonwagenstandplaats Lepelstraat 1 Kloosterzande
Instemmen met:

•

de instandhouding van de standplaats Lepelstraat 1 te Kloosterzande;

•

de standplaats voor verhuur gereed maken;

•

de gegadigden op de wachtlijst benaderen.

Besluit
Accoord
13.

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Hulst
De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Hulst’
gewijzigd vaststellen.

Besluit
Accoord
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14.

Archiefverslag 2019-2020
Het verslag voor kennisgeving aan te nemen en doorsturen naar de Provincie.

Besluit
Akkoord
15.

Beroep op verjaring Kauterstraat 10 Nieuw-Namen
Het erkennen van het beroep op verjaring voor de grond van circa 27 m2 nabij
Kauterstraat 10 Nieuw-Namen.

Besluit
Akkoord
16.

Besluit Informatiebeheer 2020
Vaststellen het Besluit Informatiebeheer gemeente Hulst 2020.

Besluit
Akkoord
17.

Besluit tot vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale
Overgaan tot vaststelling van het besluit vervanging voor analoge
archiefbescheiden vanaf 1 juni 2019 door digitale reproducties die volgens de
Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen voor bewaring of
vernietiging in aanmerking komen, waarna de analoge archiefbescheiden
worden vernietigd met inachtneming van de nieuwe termijn van drie maanden.

Besluit
Akkoord
18.

Inghelosenberghe Sint Jansteen
- Besluiten tot verkoop van de voormalige schoollocatie Inghelosenberghe in
Sint Jansteen
- Ondertekenen koop- ontwikkelovereenkomst

Besluit
Akkoord
19.

Raadsvoorstel vaststellen Archiefverordening 2020
De Archiefverordening gemeente Hulst 2020 conform het ontwerp ter
vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad en na vaststelling de
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Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Hulst 2020 conform bijgaand
ontwerp vaststellen.

Besluit
Akkoord
20.

Verlenen extra bijdrage Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
Verlenen extra subsidiebijdrage aan de Voedselbank voor het jaar 2020.

Besluit
Akkoord
21.

Vraag Ministerie van BZK ivm gebruik Clearview a.i.
Bijgaande ingekomen brief en mail met terugkoppeling over het gebruik van
Clearview a.i. door de gemeente Hulst ter kennisgeving aannemen.

Besluit
Akkoord
22.

Huwelijk op locatie
In te stemmen met het eenmalig aanwijzen van The Schuur (Zoutestraat 2A te
Hulst) als huwelijkslocatie en wel op 12 september 2020.

Besluit
Akkoord
23.

Jaarverslag 2019 Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland
Ik stel voor om de bijgevoegde brief en jaarverslag voor kennisgeving aan te
nemen.

Besluit
Akkoord
24.

Advies over Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark ZE-BRA
Kennisnemen van de ontwikkeling van het Windpark ZE-BRA en de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau die voor deze ontwikkeling is opgesteld

Besluit
Akkoord
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25.

Experiment gesloten coffeeshopketen
In principe geen medewerking verlenen aan teeltlocaties op basis van het
Experiment gesloten coffeeshopketen in de gemeente Hulst.

Besluit
Akkoord
26.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Lignestraat ong. te Nieuw Namen
De raad, in overeenstemming met bijgaand concept raadsvoorstel en –besluit,
voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
bouwen en gebruiken van een nieuw veldstation op een percelen gelegen aan
de Lignestraat ong. te Nieuw Namen kadastraal bekend HUL00, sectie U,
nummer 20 en 21.

Besluit
Akkoord

Pagina 6

