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Vaststellen woonzorgvisie gemeente Hulst
Uw college wordt geadviseerd om:
•

in te stemmen met de woonzorgvisie gemeente Hulst en deze ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;

•

het afwegingskader voor nieuwe woonzorginitiatieven vast te stellen en
dit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;

•

in samenwerking met belanghebbende partijen de ambitielijnen uit de
woonzorgvisie nader uit te werken in een uitvoeringagenda.

Besluit
- instemmen met de woonzorgvisie gemeente Hulst onder verwijzing naar
eerder genomen initiatieven en deze ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad;
- Afwegingskader voor nieuwe woonzorginitiatieven vaststellen en deze ter
kennisname aanbieden aan de gemeenteraad;
- In samenwerking met belanghebbende partijen de ambitielijnen uit de
woonzorgvisie nader uitwerken in een uitvoeringsagenda
- Integraliteit met Woonvisie, regiovisie, discussie over ladderruimte etc
benadrukken
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Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Vaststellen Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
2021 gemeente Hulst
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Handhaving
Bezwaren ongegrond verklaren (intrekkingsbesluit omgevingsvergunning 922002 Dorpspad 4 te Vogelwaarde).
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Brief aan college van de Kunstbank
Akkoord te gaan met uitgaande conceptbrief en het verzenden hiervan
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handhaven BSO
Handhaving toepassen bij de desbetreffende houder, voor de werkvorm
BSO.
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handhaven KDV
Handhaving toepassen bij de desbetreffende houder, voor de werkvorm KDV.
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Reactie muziekverenigingen corona tegemoetkoming
te reageren volgens concept brief op de brief van de muziekverenigingen
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Subsidies 2021 - Subsidieregeling Onderwijs
Kennisnemen van de subsidieverlening op grond van Subsidieregeling
Onderwijs Gemeente Hulst 2020 voor het jaar 2021 voor de tot nu toe
ingediende aanvragen.
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Startnotitie Slimme Mobiliteit
Akkoord te gaan met de brief met daarin de zienswijzen op de startnotitie
Slimme Mobiliteit.

Besluit
Accoord. Brief i.o.m. PH redigeren.
11

Pilot POH-Jggz
Akkoord gaan met de deelname aan de pilot POH-Jggz Zeeuws-Vlaanderen.
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Reynaert College huisvesting
het college wordt voorgesteld om op basis van een gelijkwaardige kostendeling
akkoord te gaan:
- met het opstellen van een programma van eisen ten behoeve van het
realiseren van een unilocatie voortgezet onderwijs.
- met de offerte voor begeleiding aanvraag subsidie binnenklimaat
- de benodigde financiële bijdrage ad € 16.000 beschikbaar te stellen en
financiële dekking onder te brengen in de Voorjaarsnota
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Raadsbijeenkomst Regiovisie en Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
•

Instemmen om bijgevoegde conceptbrief tegelijkertijd met de
uitnodiging aan de raad voor te leggen als Zeeuws Vlaamse input op de
voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie.

•

Bijgevoegde uitnodiging inclusief conceptbrief versturen aan de raad.
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Woonrijp maken Wittebrug
Akkoord gaan met:
• Het woonrijp maken van de openbare ruimte in de wijk Wittebrug te Hulst;
• De raad vragen om de benodigde middelen ad. EUR 615.000,-- excl BTW
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beschikbaar te laten stellen, deze middelen te dekken uit de reserve MIP en
indien akkoord;
• Het werk onderhands aan te besteden conform het door het college
vastgestelde “Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 Zeeuws Vlaanderen
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Convenant 'Weer Thuis' Zeeuws Vlaanderen
- Het college besluit akkoord te gaan met ondertekening van het
Uitstroomconvenant 'Weer Thuis' regio Zeeuws-Vlaanderen.
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