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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 oktober 2020

Besluit
Accoord
2

verlenging termijn herbouw gebouwen
Verlengen termijn herbouw gebouwen Drie Gezustersdijk 45 te Vogelwaarde
tot uiterlijk 16 november 2028 onder voorwaarde dat het oprichten van
solitaire bedrijfbebouwing zonder bedrijfswoning niet is toegestaan.

Besluit
Accoord
3

Verzoek MHC Rapide om medewerking vervanging semi - watervelden
Gelet op:
a. de eerder genoemde argumenten die gebruikt zijn bij andere verenigingen
bij de totstandkoming;
b. rekening houdende met de gemaakte afspraken in het verleden;
c. de niet toereikende budgetsubsidie voor renovatie van de kunstgrasvelden;
d. de niet acute noodzaak van renovatie van beide velden;
e. de bepaalde status van hockeyclub Rapide binnen de gemeente Hulst
rekening houdende met de ambities.
Financiële medewerking te verlenen aan het vervangen van één semi-waterveld
in een waterveld tot een maximaal bedrag van € 150.000,-- (exacte bedrag
blijkt uit de offertes)
Bij een positieve collegebesluit zal in ieder geval 3 offertes moeten worden
overlegd alvorens de totale kosten (verdeling) kan worden bepaald.

Besluit
Accoord met toezegging van een incidentele bijdrage van 25.000,- euro.
Bestuur uitnodigen voor een gesprek over onderhoud velden.
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Subsidieaanvraag kleedlokalen SDO 63
Voetbalvereniging berichten dat op basis van de bezettingsgraad van het
voetbalcomplex en het exploitatieonderzoek n.a.v. van de nota
accommodatiebeleid geen financiële bijdrage beschikbaar wordt gesteld voor
de renovatie van de kleedlokalen van v.v. SDO’63.

Besluit
Een incidentele financiële bijdrage van maximaal 12.500,-- euro toezeggen.
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Vaststellen MIP 2021-2024
Vaststellen MIP 2021-2024 Wegen, en voor uitvoeringsjaar 2021 een krediet
van € 1.831500,00 beschikbaar stellen. Het voorgaande voorleggen aan de
gemeenteraad tijdens de vergadering van 17 december 2020. De gevolgen
verwerken in een wijziging op de begroting 2021.

Besluit
Akkoord
6

Principeverzoek verplaatsen winkelactiviteiten
Geadviseerd wordt om het besluit van maart 2020, wegens gebrek aan
alternatieven, te herzien en medewerking te verlenen aan het realiseren van
een showroom aan de Glacisweg 36.

Besluit
Akkoord
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Grondprijzen 2021
Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel Grondprijzen 2021

Besluit
Akkoord
8

Beslissing op bezwaar Last onder dwangsom
Bezwaren ongegrond verklaren, de bij besluit van 16 juli 2020 opgelegde
dwangsom ongewijzigd laten, en bezwaarmakers overeenkomstig bijgevoegd
conceptbesluit berichten.

Besluit
Akkoord
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Deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's door VRZ.
Uw college wordt voorgesteld om: - Kennis te nemen van de bijgevoegde
aanbiedingsbrief ‘Deelname werkgeversvereniging samenwerkende
veiligheidsregio’s door VRZ’, inclusief bestuursvoorstel; VRZ/202002043;
- De gemeenteraad te adviseren om geen wensen of bedenkingen in te dienen
tegen voornemen van Veiligheidsregio Zeeland om lid te worden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

Besluit
Akkoord
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