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Jaarrekening 2019, 1e tot en met 4e begrotingswijziging 2020 en
ontwerpbegroting 2021 OLAZ.
Positieve zienswijze geven op de jaarrekening 2019, de 1e tot en met 4e
begrotingswijziging voor 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van OLAZ.
Consequenties van de begrotingswijzigingen van OLAZ verwerken in de
gemeentebegroting 2020 middels de Voorjaarsnota.
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Jaarverslag en jaarrekening RUD Zeeland 2019
De gemeenteraad voorstellen om een zienswijze op de jaarrekening RUD
Zeeland 2019 in te brengen.
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Pilot deelauto Hulst
Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een ‘werkbudget’ ad € 25.000,op taakveld milieubeheer ten laste van het budget uit de algemene reserve
welke is geclaimd voor ondersteuning initiatieven op klimaatgebied.
Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van € 2.375,- uit het 'werkbudget'
om het project te kunnen starten waarbij ambtelijke inzet wordt geleverd voor
het sturen van brieven naar bedrijven en het verzamelen van de reacties.
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Elzenstraat Vogelwaarde
In principe medewerking verlenen aan de realisatie van maximaal negen
woningen op de locatie Elzenstraat 2-24 te Vogelwaarde.
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Taskforce/klankbordgroep post-corona
Instemmen met voorgestelde aanpak klankbordgroep post-corona
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Verzoek afwijken bestemmingsplan en advies welstandscommissie
Geen medewerking verlenen aan het opstarten van een procedure voor het
verhogen van de goothoogte op het perceel Mulderstraat ongenummerd,
kadastraal bekend als sectie G nummer 418 en 669 (naast nummer 2).
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Uitbreiding terrassen tbv Horeca in Coronatijd
In verband met Corona-maatregelen overgaan tot het verlenen van
gedoogbeschikkingen voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020 voor het
uitbreiden van terrassen in de openbare ruimte volgens voorwaarden
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Enisiarapportage BasisRegistratie Ondergrond (BRO) 2019
Instemmen met het resultaat van de zelfevaluatie BRO over het jaar 2019 als
onderdeel van de Ensia-rapportage 2019.
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Raadsnotitie ontwikkelingen leerlingenvervoer
Met bijgaande notitie Ontwikkelingen leerlingenvervoer de gemeenteraad
informeren.
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Vervanging materieel 2020
Accoord gaan met de voorgenomen investeringen en het benodigde budget
hiervoor beschikbaar stellen. Bijgestelde planning vaststellen.
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Monitor Discriminatie 2019
Het college neemt kennis van:
- De cijfers vanuit het Antidiscriminatiebureau en meldingen bij de politie over
discriminatie in 2019. In totaal 7 meldingen in het jaar 2019, t.o.v. 8
meldingen in 2018.
Het college besluit akkoord te gaan met:
- Een aantal aanbevelingen vanuit het ADB Zeeland: vergroting
naamsbekendheid van het ADB Zeeland door het ondersteunen van de
campagne die in 2020/2021 door het ADB zal worden opgezet en het geven
van het goede voorbeeld, o.a. met de ondertekening en uitvoering van het
Charter Diversiteit.
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