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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 maart 2020

Besluit
Accoord
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Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
1. Bijgevoegde Zeeuws Vlaamse brief indienen op de ruwe schets van de
Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
2. Het college van B&W van gemeente Terneuzen machtigen om de brief te
ondertekenen namens gemeente Hulst

Besluit
Accoord
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Toekomst Zorg Zeeuws-Vlaanderen
- Kennis nemen van de voortgang van het samenwerkingsproject "Toekomst
Zorg Zeeuws-Vlaanderen";
- Instemmen met ambtlijke vertegenwoordiging in de taakgroepen;
- Vaststellen dat doelstelling en eindproduct nader gedefinieerd moeten
worden;
- Vaststellen dat over de uitwerkingsrichting nog geen overeenstemming
bestaat, maar streven naar afstemming tussen de drie gemeenten in ZeeuwsVlaanderen;
-Het besluit over beschikbaar stellen financiële middelen in beraad houden in
afwachting van nadere onderbouwing;
- De commissie Samenleving op een later moment informeren over de
voortgang van dit project

Besluit
Aanhouden
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Verzoek bijdrage zonnetrein 2020
Budget beschikbaar stellen voor de inzet van de zonnetrein in 2020 en
bijbehorende ontheffing verlenen.

Besluit
Accoord
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Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan De Statie
Instemmen met de Nota van Uitgangspunten voor de herziening van
bestemmingsplan De Statie
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Accoord
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Ontwerp wijzigingsplan Absdaalseweg 68 te Hulst
Instemmen met het ontvangen ontwerp wijzigingsplan en het in procedure
brengen van het plan.

Besluit
Accoord
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Vervolgadvies inzake robotisering in Zeeland
Voor kennisgeving aannemen

Besluit
Aanhouden
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Reactie op aanvullend advies Cliëntenraad inzake eigen risico zorgkosten
Akkoord gaan met de reactie op het aanvullende advies van de Cliëntenraad
van 8 november 2019 m.b.t. het eigen risico zorgkosten.
Tevens instemmen met de beantwoording van vragen aan de Cliëntenraad.

Besluit
Accoord
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Verzoek koop of erfpacht standplaats

Besluit
Accoord met verkoop
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Beslissen op Inzageverzoek
Aan uw college, alsook aan de burgemeester, ieder voor zover het zijn
bevoegdheden betreft, wordt het navolgende gevraagd:
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I Te besluiten op het ontvangen inzageverzoek, zoals is vermeld in
bijgevoegd (concept-)besluit d.d. 8 april 2020 met bijbehorend overzicht,
opdat die beslissing met bijlage aan verzoeker verstuurd kan worden;
II Te besluiten om de bevoegdheden om te beslissen op verzoeken als bedoeld
in de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG betreffende de rechten van
betrokkenen, inclusief de daarbij behorende voorbereidingshandelingen zoals
onder andere het verlengen van de termijn conform artikel 12 lid 3 van de
AVG, te mandateren aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering van de gemeente
Hulst;
III Te besluiten dat de mandaten als bedoeld bij II dienen te worden
opgenomen in het register behorend bij het Mandaatbesluit gemeente Hulst.

Besluit
Accoord
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Aanwijzen BABS voor één dag
In te stemmen met het aanwijzen van BABS voor één dag en wel op vrijdag 5
juni 2020.

Besluit
Akkoord
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Gunning raambestek Elementenverharding en huisaansluitingen 2020-2022
Instemmen met de inschrijving van Aannemingsbedrijf de Bokx bv en hen op
basis van het raambestek opdracht verlenen voor uitvoering van de
werkzaamheden aan elementenverharding, riolering en de aanleg van
huisaansluitingen voor de periode 1 april 2020 tot 31 december 2022.

Besluit
Akkoord
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Lokale risicodialoog klimaatadaptatie.
Ik stel voor om:
kennis te nemen van de opzet en vragen uit de enquête,
Kennis te nemen van de aankondiging van de enquête,
Akkoord te gaan met het uitzetten van de enquête onder de inwoners,
ondernemers en organisaties in de gemeente Hulst als de gevolgen van het
coronavirus dit toelaten en
Akkoord gaat met de inzet van de financiële middelen
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Besluit
Akkoord
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Beslissing op bezwaar
Bezwaren ongegrond verklaren en bezwaarmaker (en vergunninghouder in
afschrift) overeenkomstig bijgevoegde conceptbeslissing op bezwaar
berichten.

Besluit
Akkoord
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Brief van NPB Media mbt Covid-19
NPB media op de hoogte stellen dat het opschorten van de komende
kwartaalbetaling geen probleem is en dat we, conform contract, het jaar 2020
in januari 2021 in rekening zullen brengen.

Besluit
Akkoord
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Gespreksverslag Privacy- & Informatiebeveiligingsteam (PIT)
Gespreksverslag van PIT met FG, gemeentesecretaris en wethouder ter
kennisgeving aannemen

Besluit
Akkoord
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