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Verhoging bijdrage Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
Uw college wordt gevraagd om:
1. Kennis te nemen van de brief inzake de aanvullende financiële bijdrage d.d.
31 januari 2020 en het bijbehorende Convenant Bondgenootschap van
gemeentelijke -en provinciale- overheden tegen ondermijning in BrabantZeeland;
2. Kennis te nemen van het jaarplan Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland;
3. In te stemmen met verhoging van de financiële bijdrage aan de TaskforceRIEC Brabant-Zeeland en daarmee de burgemeester te machtigen om het
convent (tekenblad) namens de gemeente Hulst te onderteken. Voor Hulst
betekent dit een totale bijdragen van €23.740,--.
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Toeristisch infopunt Hulst
Samen met het bestuur van de Stichting Bezoekersmanagement verder
uitwerken hoe het toeristisch informatiekantoor ondergebracht kan worden bij
hun stichting.
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AB RUD Zeeland verzoeken deelnemersbijdrage af te rekenen op basis van
ureninzet
AB RUD Zeeland verzoeken, het voorstel tot afrekenen van de jaarlijkse
deelnemersbijdrage op basis van ureninzet voor besluitvorming te agenderen.
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Advies chaletparken nabij Lamswaarde
- Kennis nemen van onderhavig verzoek en bijbehorende aandachtspunten
voordat het gesprek met initiatiefnemer wordt aangegaan.
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Toekomst Zorg Zeeuws-Vlaanderen
Akkoord met start proces, ook al is op voorhand onduidelijk of het iets
oplevert. Maar het college vindt het de moeite waard dat de betrokken partijen
samen gaan werken aan de onderscheiden thema’s. Als voorwaarde opnemen
dat, -voorafgaand aan de start van het vervolg-, het draagvlak van de andere
deelnemende partijen helder moet zijn, hetgeen moet blijken uit een verklaring
en/of financiële bijdrage. Partijen moet zich wel committeren aan het proces.
Dit standpunt schriftelijk inbrengen
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Verzoek tot vermindering leges
Akkoord gaan met:
- vermindering van de belastingaanslagen leges opgelegd aan
bezoekersmanagement tot nihil;
- mandatering van de bevoegdheid op grond van artikel 63 Algemene wet
inzake rijksbelastingen aan afdelingshoofd Bedrijfsvoering, in hoedanigheid
van heffingsambtenaar.
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