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Opening

2

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 november 2019

Besluit
Accoord
3

Hamerstukken

3.1.

Belastingmaatregelen 2020
Akkoord gaan met Belastingmaatregelen 2020 en het aanbieden aan de
Gemeenteraad voor het vaststellen hiervan.

Besluit
Akkoord
3.2.

Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-2023
Uw college wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van bijgevoegd Regionaal Risicoprofiel Zeeland 2019-2023
(conceptversie 1.1), inclusief kijkplaten;
- Akkoord te gaan met het doorgeleiden naar de raad van dit Regionaal
Risicoprofiel voor wensen en bedenkingen.

Besluit
Akkoord
3.3.

Verordening Ambtelijke Bijstand en handvest informatievoorziening
Kennisname en mogelijkheid tot geven van opmerkingen op de bijgevoegde
voorstellen en conceptbesluiten

Besluit
Akkoord

3.4.

Hof te Zandeplein
Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel

Besluit
Akkoord
3.5.

Wijzigingen verordening Wmo n.a.v. invoering abonnementstarief
Akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen in de verordening
maatschappelijke ondersteuning 2017 naar aanleiding van de wetswijziging
abonnementstarief.
Bijgaand besluit ter vaststelling voorleggen aan de raad.

Besluit
Akkoord
3.6

Advies tot verlenen medewerking aan project Bos-Grens voor in subsidie
dossier Vlaamse overheden
De ‘samenwerkingsovereenkomst’ te ondertekenen die nodig is om Bos-Grens
aan de benodigde subsidie te helpen alsmede bij doorgang project
daadwerkelijk medewerking te verlenen waar mogelijk.

Besluit
Akkoord
3.7

bezwaarschriften Wegsleepregeling
Bezwaren ongegrond verklaren en in rekening gebrachte bedragen bijstellen

Besluit
Akkoord
3.8

Bod corporaties 2020
Instemmen met het bod voor 2020 van 'Woongoed Zeeuws-Vlaanderen' en
'Woonstichting Hulst' en prestatieafspraken bekrachtigen.

Besluit
Akkoord
3.9.

Zienswijze begrotingswijziging 2019 GGD tbv Jeugdzorg
Geadviseerd wordt om de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december
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2019 voor te stellen om in te stemmen met de door de GR GGD-Zeeland
gepresenteerde begrotingswijziging 2019 ten behoeve van de uitvoering van
de jeugdzorg door de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.

Besluit
Akkoord
3.10

Informatiebeveiligingsbeleid 2019 - 2022
Akkoord gaan met het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2019 – 2022

Besluit
Akkoord
4

Bespreekstukken

4.1.

Beleidsplan gemeentelijk vastgoed 2020-2024
In te stemmen met de doelen en strategie.
In te stemmen met de herverdeling van de verantwoordelijkheden.
In te stemmen met de kosten en kostendekking gebaseerd op de huidige
inzichten en nadere advisering als nieuwe informatie beschikbaar komt.
Het ontwerp "Beleidsplan gemeentelijk vastgoed 2020-2024" ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit
Accoord. Per jaarschijf prioriteiten bepalen binnen de financiële kaders van de
begroting. Jaarplanning voorleggen aan college.
4.2.

Nota Grondbeleid 2020-2023
Instemmen met:
- de Nota Grondbeleid 2020-2023;
- het bijgevoegde raadsvoorstel.

Besluit
Accoord
4.3.

Parkeerbeleid gemeente Hulst 2020
Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het eerder beschreven
parkeerbeleid
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Besluit
Accoord.
4.4.

Vaststellen BP Hotel Hulst
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Absdaalseweg 1, Hulst’ gewijzigd
vast te stellen.

Besluit
accoord
4.5.

Visiedocument voorzieningen Dullaertwijk
Instemmen met het aan de gemeenteraad ter vaststelling voorleggen van het
Visiedocument voorzieningen Dullaertwijk.

Besluit
Accoord. Voorstel redigeren
4.6.

advies gewijzigd fin. par. Museum Hulst
Akkoord gaan met het door de Raad ter beschikking laten stellen van de
benodigde middelen groot 1.450.000,-- excl. BTW.

Besluit
Accoord
4.7.

Tweede Bestuursrapportage VRZ 2019 (inclusief 4e begrotingswijziging VRZ
2019)
Uw college wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van de bijgevoegde stukken VRZ (aanbiedingsbrief
zienswijze 4e begrotingswijziging 2019 VRZ en 2e bestuursrapportage 2019
VRZ, inclusief 4e begrotingswijziging 2019 VRZ);
- De gemeenteraad te adviseren positieve zienswijzen kenbaar te maken over
de 4e begrotingswijziging 2019 VRZ.

Besluit
Accoord
4.8.

Zienswijze begrotingswijziging 2019 en 2020 Veilig Thuis
Geadviseerd wordt om de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december
2019 voor te stellen om een positieve zienswijze in te nemen met betrekking
tot de begrotingswijziging 2019 en 2020 van de GGD Zeeland voor Veilig
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Thuis, alsmede met de overige acties die de GGD Zeeland voorstelt in dit
kader, waarbij expliciet wordt bepaald dat het jaar 2020 wordt gebruikt om
een beter beeld te krijgen van de invulling van de taken van Veilig Thuis binnen
de arena van het sociaal (veiligheids)domein. Met als doel voor 2021 een
afgewogen besluit met de daarbij horende middelen te kunnen nemen.

Besluit
Accoord. Voorstel redigeren
4.9.

Certificering aandelen inzake overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV
In de AvA PZEM van 20 december 2019 goedkeuring verlenen aan het voorstel
van de Raad van Bestuur van PZEM om scenario 7 “certificering van de
aandelen” verder uit te werken voor implementatie in 2020.

Besluit
Accoord
4.10.

Perkpolder - vaststellen beeldkwaliteitsplan
Bijgevoegd beeldkwaliteitsplan Perkpolder ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad

Besluit
Accoord
4.11.

Regiovisie en uitvoeringsprogramma aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling
Het college besluit:
- Ermee in te stemmen om de regiovisie ter vaststelling aan de raad voor te
leggen;
- Ermee in te stemmen om het uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de
raad voor te leggen.

Besluit
Accoord
4.12.

Subsidieplafonds en grondslagen 2020
De subsidieplafonds en grondslagen 2020 overeenkomstig het voorstel ter
vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Besluit
Accoord
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4.13

Handhaving Silverpit BVBA
Akkoord te gaan met het opleggen van een beschikking last onder dwangsom
voor Silverpit BVBA wegens overtreding van de Algemeen Plaatselijke
Verordening Hulst 2017. Eerdere verzoeken om de situatie te conformeren met
de regelgeving hebben niet geleid tot het gewenste resultaat.

Besluit
Accoord
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