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Besluit
Accoord
2

Restant kredieten 2019 t.b.v. SPUK sport aanvraag 2020
Besluiten dat bovengenoemde sport gerelateerde restant-kredieten tot een
totaalbedrag van € 758.740,03 uit 2019 zullen worden doorgeschoven naar
2020 en als zodanig in de concept-gemeenterekening 2019 zullen worden
verwerkt. De aanvullende informatie toevoegen aan de SPUK aanvraag.

Besluit
Accoord
3

Herstructueren taken begraafplaats
Akkoord gaan het voorstel om de taken van de grafdelver te herstructureren

Besluit
Aanhouden
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Plan van Aanpak Mensenhandel
- Het plan van aanpak mensenhandel vaststellen
- Het plan ter kennisname door te geleiden naar de raad.

Besluit
Akkoord
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Begrotingswijziging continuering leerlingenvervoer
Aan de raad een advies voorleggen om de maximale extra kosten ad. 80.000,voor het leerlingenvervoer tot aan de zomervakantie 2020, te dekken en
hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen.

Besluit
Akkoord
6

Ondertekening convenant Schone Schelde
-In te stemmen met het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant
Schone Schelde.
-Wethouder Depauw machtigen om namens het college het convenant te
ondertekenen tijdens de gezamenlijke opruimdag Schone Schelde op 14 maart
a.s. in Hoofdplaat.

Besluit
Akkoord
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beschikking op bezwaar
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en alsnog een omgevingsvergunning
verlenen voor het plaatsen van een nieuwe woonwagen op het perceel James
Cookstraat 9 te Hulst.

Besluit
Akkoord
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Principeverzoek Stationsplein te Hulst
In principe middels de uitgebreide procedure (artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3
Wabo) medewerking verlenen aan de uitbreiding van het winkelcentrum, de
aanleg van de looproute BACK-centrum Hulst en de revitalisatie/uitbreiding
van de parkeerruimte op de betreffende percelen HUL00 D 1449, 1680 en
1681 conform eerdergenoemde voorwaarden (zie voorgestelde oplossing).

Besluit
Akkoord
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sloop Piet Lossiehal
Piet Lossehal te slopen en de kosten te dekken via resterend bedrag
"opknappen Piet Lossiehal" en sloop gebouw Weemaes

Besluit
Akkoord
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weigeren omgevingsvergunning fruitboomgaard
Omgevingsvergunning voor aanleggen (legaliseren) fruitboomgaard nabij
Zuiddijk te Hengstdijk weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan.

Besluit
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Akkoord
11

Adviesaanvraag aan de Adviesraad i.v.m. onafhankelijke cliëntondersteuning
Akkoord gaan met de adviesaanvraag bij de Adviesraad Sociaal Domein met
betrekking tot onafhankelijke cliëntondersteuning.

Besluit
Akkoord
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zwembad de Honte seizoen 2020
In te stemmen met openingsperiode, tarieven en overige afspraken.

Besluit
Akkoord
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