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ondertekenen regiodeal
De regiodeal ondertekenen en instemmen met het inzetten van € 200.000,-aan budget uit de regionale impuls als cofinanciering voor het regiodealproject Scheldekust grenspark Saeftinghe.
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Voorjaarsnota 2020
De Voorjaarsnota 2020, inclusief bijbehorende begrotingswijziging 2020-08,
aan de gemeenteraad ter vaststelling aanbieden.
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Jaarstukken 2019
Akkoord gaan met de inhoud van het memo en de inhoud van de definitieve
jaarstukken 2019
Deze stukken ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.
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Marketingcampagne gericht op Belgie
Gelieve kennis te nemen van de voortgang en het concept van de
marketingcampagne voor Belgie.
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Duiventuin Heuvelstraat 1 Heikant
In principe instemmen met:
1. Het slopen van de agrarische bedrijfsgebouwen en omzetten van de
bestemming Agrarisch naar Wonen in ruil voor twee bouwtitels;
2. het realiseren van een duiventuin;
op het perceel Heuvelstraat 1 Heikant middels een
bestemmingsplanprocedure.
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ontwerp bestemmingsplan Landbouwweg Vogelwaarde
Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan na verwerking van de gemaakte
opmerkingen en het plan in procedure brengen volgens het voorgestelde plan
van aanpak.
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Intentieovereenkomst samenwerking wegenbeheer
1. Instemmen met de intentieovereenkomst samenwerking wegbeheer.
2. Mevr. M.M.D. Vermue-Vermue (burgemeester gemeente Sluis/voorzitter
VZG) machtigen middels bijgevoegde volmacht om namens de gemeente Hulst
de intentieovereenkomst met het Waterschap Scheldestromen te ondertekenen.
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Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen.
Kennis te nemen van de resultaten van het Bestuursakkoord Water.
De samenwerking in de (Afval)waterketen in de vorm van de SAZ+ voort te
zetten.
De gemeenteraad middels bijgevoegde Memo kennis te laten nemen van de
resultaten van het Bestuursakkoord Water
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discussienota Informatieverstrekking
Voorstel is om de discussienota aan de raad te zenden en te bepalen in welke
commissie deze nota behandeld moet worden
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Brief ZLTO inzake coronakwesties
Het gespreksverslag voor kennisgeving aannemen en het versturen naar de
lokale afdeling van ZLTO, waarmee de brief is afgehandeld.
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