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Besluit
Akkoord
2

Besteding Investeringskrediet 2020
De gemeenteraad voorstellen de investeringskredieten voor het versterken van
leefbaarheid dorpen en wijken beschikbaar te stellen, de structurele lasten te
dekken ten laste van de gereserveerde middelen voor versterking leefbaarheid.

Besluit
Akkoord
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Concept jaarstukken ter info naar gemeenteraad
Akkoord gaan met het versturen van bijgevoegde concept jaarstukken 2019
naar de gemeenteraad.

Besluit
Akkoord
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Verzoek uitbreiding IKC St. Willibrordusschool
Verzoek van SKOH en KOZV op basis van het gemeentelijk beleid bij
aanpassingen onderwijsgebouwen i.v.m. wijzigen onderwijsmodel/concept en
het feit dat er geen nieuwe argumenten ten grondslag liggen aan het nieuwe
verzoek het verzoek om cofinanciering afwijzen.

Besluit
Aanhouden
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Elzenstraat Vogelwaarde
Het ontwerpbestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan Kernen
(Elzenstraat, Vogelwaarde)’ ter inzage leggen.

Voor de terinzagelegging een anterieure overeenkomst sluiten.

Besluit
Akkoord
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Principeverzoek splitsen perceel Hulster Nieuwlandweg 15
Toelichting op beslissing dd 22 oktober 2019/gesprek met aanvrager

Besluit
Aanhouden
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Uitvoeren Locatieonderzoek in samenhang met herijking regionale Woonvisie
- Instemmen met het uitvoeren van een locatieonderzoek in samenhang met
het herijken van de regionale Woonvisie incl. gemeentelijke
uitvoeringsprogramma's.

Besluit
Akkoord
8

Verzoek v.v. Hontenisse om aanpassing veldafscheiding
Akkoord te gaan met vervanging veldafscheiding van eerste veld v.v.
Hontenisse en kosten verdelen zoals in de financiële paragraaf is aangegeven.
In de voorjaarsnota kan de verwachte SPUK bijdrage ad € 37.700,- worden
geraamd, en worden ingezet voor de verhoging van het budget voor
onderhoud groene sportaccommodaties. De kosten voor vervanging van de
veldafscheiding VV Hontenisse en doelen Vogelwaarde kunnen dan gedekt
worden uit het budget voor onderhoud sportaccommodaties.

Besluit
Akkoord
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Actualisatie Subsidiebeleid (raadsvoorstel)
* Het overzicht reacties Actualisatie Subsidiebeleid overeenkomstig vaststellen,
evenals de reactie op de advisering door de Adviesraad Sociaal, inclusief de
aanpassingen van de Kadernota Actualisatie Subsidiebeleid;
* Instemmen met het concept-raadsvoorstel (met behorende raadsbesluit) en
de concepten van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Hulst 2020 en
bijbehorende documenten, zijnde de zes Subsidieregelingen, het overzicht
vergelijk ASV 2007 en 2020 Gemeente Hulst en de controle-protocollen.
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Besluit
Akkoord
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Hontenissestraat 16 Hulst
De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Hontenissestraat
16 Hulst’ ongewijzigd vaststellen.

Besluit
Akkoord
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ontwerp bestemmingsplan Vlasstraat 13e Heikant
Instemmen met het ontvangen ontwerp bestemmingsplan Vlasstraat 13e
Heikant en het plan in procedure brengen

Besluit
Akkoord
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Beroep op verjaring Seerattstraat 24
Instemmen met het niet erkennen van het beroep op verjaring en het besluit in
een gesprek toelichten.

Besluit
Akkoord
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afsluiting Gentsestraat
Besluiten tot het voorlopig elke zondag afsluiten van de Gentsestraat,
gedurende het tijdvak 14.00 – 17.00 uur.

Besluit
Akkoord
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