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1

J.F. Mulder

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 oktober 2021
Besluit:

Akkoord
2

Jaarrapportage FG 2020
De FG brengt jaarlijks een verslag uit aan de verwerkingsverantwoordelijke van
zijn werkzaamheden en bevindingen. Hij doet naar aanleiding daarvan
aanbevelingen. Dit jaarverslag is bedoeld voor de burgemeester en het college
van B&W, eenieder voor de aan haar toekomende verantwoordelijkheden.
Besluit:

Akkoord. Actiepunten zo spoedig mogelijk ter hand nemen.
3

SPUK IJZ aanvraag Reynaertland BV
Instemmen met het doen van een aanvraag SPUK IJZ ter grootte van het
exploitatietekort bij Reynaertland B.V. over de eerste twee kwartalen van 2021;
Het bedrag wat de gemeente ontvangt uit de SPUK IJZ aanvraag doorbetalen
aan Reynaertland B.V. ter compensatie van hun exploitatietekort.
Besluit:

Akkoord
4

herinrichting raadszaal
instemmen met de voorgestelde herinrichting van de raadszaal en hiervoor een
krediet van €180.000,-- beschikbaar stellen
Besluit:

Akkoord met voorleggen voorstel aan de raad.

5

Informeren raad ivm Regionale MobiliteitsStrategie
De (tekst uit de) brief en de Q&A zoals opgesteld door de provincie samen met
de 13 gemeenten uit Zeeland, vooruitlopend op het ter besluit aanbieden van
de RMS, ter informatie voorleggen aan de gemeenteraad d.m.v. bijgaande
memo.
Besluit:

Akkoord. Toelichtende memo verstrekken aan de raad waarbij op hoofdlijnen
wordt ingegaan op de oude en de nieuwe situatie. Tevens ingaan op de vragen
die gesteld zijn in de brieven van maart en juni.
6

Verkeersbesluit E-laadpaal Henri Dunantstraat - Sint Jansteen
Wij stellen u voor het verkeersbesluit te nemen voor het aanwijzen van de 2 op
bijgaande tekening aangegeven parkeervakken voor het laden van elektrische
voertuigen.
Besluit:

Akkoord
7

Aanbrengen rieten dak op woning
Niet afwijken van het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Besluit:

Afwijken van het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Rieten dak
toestaan mits omwonenden geen bezwaar hebben.
8

co2 reductie gebouwde omgeving
Kennisnemen van bijgevoegde memo over de huidige stand van zaken van de
CO2 reductie in de gebouwde omgeving.
Besluit:

Akkoord
9

GPP op kenteken - Martje van Wardje 19 St Jansteen
Besluiten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats volgens
bijgevoegde bijlagen.
Besluit:

Akkoord
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Verkeersbesluit E-laadpaal Marijkeplein - Kloosterzande
Wij stellen u voor het verkeersbesluit te nemen voor het aanwijzen van de 2 op
bijgaande tekening aangegeven parkeervakken voor het laden van elektrische
voertuigen.
Besluit:

Akkoord
11

Verkeersbesluit E-laadpaal Pastoor Versterplein - Kloosterzande
Wij stellen u voor het verkeersbesluit te nemen voor het aanwijzen van de 2 op
bijgaande tekening aangegeven parkeervakken voor het laden van elektrische
voertuigen.
Besluit:

Akkoord
12

Verkeersbesluit GPP op kenteken Refugium 7A - Hulst
Besluiten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats volgens
bijgevoegde bijlagen.
Besluit:

Akkoord
13

Preventie Akkoord Zeeuws-Vlaanderen
- Kennisnemen van het concept-Preventie Akkoord Zeeuws-Vlaanderen.
- Wethouder Ruissen mandaat verlenen om namens de gemeente Hulst het
Preventie Akkoord te ondertekenen.
Besluit:

Akkoord
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