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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 augustus 2020

Besluit
Accoord
2.

Zienswijze begroting 2021 GR Dethon
Geadviseerd wordt een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de
ontwerpbegroting 2021 van GR Dethon en zowel de gemeenteraad als het
bestuur van GR Dethon conform te berichten middels bijgevoegde
(concept-)raadsbrief.

Besluit
Akkoord. Raadsbrief redigeren
3

Gebruik voormalig kerkgebouw Hoofdstraat 4 Sint Jansteen
Geen medewerking verlenen aan geplande streekproductenmarkten.
Concreet voorstel laten indienen voor toekomstige activiteiten.

Besluit
Accoord.
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1e begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting 2021
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.
Bijgaande 'Vraag om wensen en bedenkingen', met betrekking tot de 1e
begrotingswijziging 2020 én de conceptbegroting 2021 van het
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, aan de
gemeenteraad voorleggen.

Besluit
Accoord
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Evaluatie PxQ en 1e begrotingswijziging 2021 RUD Zeeland
Gemeenteraad voorstellen om een zienswijze in te dienen.

Besluit
Accoord
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Vaststelling bestemmingsplan 'Landbouwweg Vogelwaarde, uitbreiding
Kerckhaert, wegbestemmen bedrijf Magdalenastraat Heikant’
1. De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Landbouwweg Vogelwaarde,
uitbreiding Kerckhaert Vogelwaarde, wegbestemmen bedrijf
Magdalenastraat Heikant’ gewijzigd vast te stellen;
2. Op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te
stellen conform bijgevoegd besluit;

Besluit
Accoord
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Verantwoording 2019 Jeugdwet
- Kennisnemen van de jaarverantwoording over 2019 Jeugdhulp en
onderliggende documenten.
- De Raad informeren door middel van bijgevoegde (concept) brief en de
monitoring van de IJZ toezenden.

Besluit
Jaarverantwoording analyseren en (mogelijk) aanvullende maatregelen
formuleren om tekorten terug te brengen.
8

Verantwoording Jeugdhulp Q1 2020
- Kennisnemen van de verantwoording Jeugdhulp over Q1 2020 en
onderliggende documenten.
- De Raad informeren door middel van bijgevoegde (concept) brief en de
monitoring van de IJZ toezenden.

Besluit
Verantwoording betrekken bij aanvullende maatregelen om tekorten in de
Jeugdhulp terug te brengen.
Brief redigeren.
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Verantwoording Jeugdhulp Q1+Q2 2020
- Kennisnemen van de verantwoording Jeugdhulp over Q1+Q2 2020 en
de onderliggende documenten.
- De Raad informeren door middel van bijgevoegde (concept) brief en de
monitoring van de IJZ toezenden.

Besluit
Verantwoording betrekken bij aanvullende maatregelen om tekorten in de
Jeugdhulp terug te brengen.
Brief redigeren.
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Financiële stukken VRZ
Uw college wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van de bijgevoegde stukken VRZ (1e
bestuursrapportage 2020 VRZ inclusief 2e begrotingswijziging 2020 VRZ,
vastgestelde begroting 2021 VRZ en brief kennisgeving verlenging
beleidsplan 2016-2019 VRZ tot en met 2021;
- De gemeenteraad te adviseren positieve zienswijzen kenbaar te maken
over de 1e bestuursrapportage 2020 VRZ inclusief 2e begrotingswijziging
2020 VRZ.
De 2e begrotingswijziging 2020 VRZ is budgetneutraal voor de
gemeenten.

Besluit
Accoord
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Besluiten tot het voeren van verweer in de genoemde wob-beroepszaak
Besluiten tot het voeren van verweer in de in dit advies genoemde wobberoepszaak. Bepalen dat de in dit advies bedoelde
gemachtigde/advocaat namens het college verweer zal voeren en tot
indiening van het ontvangen verweerschrift kan overgaan.

Besluit
Akkoord
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Jaarstukken 2019 GGD Zeeland
Bijgaande 'Vraag om wensen en bedenkingen', met betrekking tot de
jaarstukken 2019 van de GGD Zeeland, aan de gemeenteraad voorleggen.

Besluit
Akkoord
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Toezichtinformatie Provincie Zeeland 2019 & 1e helft 2020
Akkoord gaan met het aanleveren van bijgevoegde toezichtinformatie
2019 en 1e helft 2020 aan de Provincie Zeeland.
De toezichtinformatie over deze periode tevens ter kennisname van de
Raad brengen.

Besluit
Akkoord
14

Vaststellen bestemmingsplan
Ik stel u voor het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied (Drie
Gezustersdijk 41, Meloweg ong.)’ aan de gemeenteraad ter vaststelling
voor te leggen.

Besluit
Akkoord
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