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Handle with Care Zeeuws-Vlaanderen
- Instemmen met het toepassen van de werkwijze Handle with care ZeeuwsVlaanderen in de gemeente Hulst en laten uitvoeren door het Regionaal Bureau
Leerlingzaken (RBL).
- Het afsluiten en ondertekenen van een samenwerkingsconvenant met
betrokken partijen.
- Mandaat verlenen aan de portefeuillehouder onderwijs om namens de
gemeente Hulst het samenwerkingsconvenant te ondertekenen.
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Toezicht en handhaving kinderopvang tijdens corona
Opdracht geven aan GGD-Zeeland om aangepast toezicht te houden op de
kinderopvang.
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Verslag halfjaarlijks overleg college/OVHV/SBH
Bijgaand concept-verslag vaststellen en standpunt bepalen mbt het inzetten
van de #INULST-bon (deels) als mantelzorggeschenk.

Besluit
Verslag v.k.a.
Inzake vraag mantelzorgcompliment wenst het college op dit moment nog
niets te besluiten
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Voortgang nieuwbouw Reynaert College
Bijgaande brief versturen met daarin een uitleg van de gemeentelijke financiële
regels en een vraagstelling t.a.v. de bijdrage vanuit de stichting voortgezet
onderwijs ten behoeve van het realiseren van één unilocatie van het
Reynaertcollege
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Aanleg zebra met vekeersremmer Sportlaan
Wij stellen u voor:
- akkoord te gaan met de aanleg van een zebrapad op een verkeersplateau in
de Sportlaan te Hulst en daarbij tevens de toegangen van het parkeerterrein
naast den Dullaert aan te passen.
- akkoord te gaan met het voorstel de kosten voor deze aanpassingen te
dekken uit de post fysieke leefbaarheid.
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Akkoord gaan met stap 3, 4 en 5 uit het Plan van aanpak ten behoeve van het
opstellen van een Transitievisie Warmte
Het college van B&W besluit om in te stemmen met het voorstel om:
• De opdracht voor het uitvoeren van stap 3 t/m 5 verlenen aan bureau
OverMorgen.
• Kiezen voor 'variant lokaal A' ad € 25.000,- zodat de expertise tijdens de
bijeenkomsten is geborgd.
• Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van €
25.000,- voor stap 3 t/m 5 en € 10.000 voor onvoorziene werkzaamheden te
dekken uit de Algemene reserve.
• Het onderliggend voorstel en de bijgevoegde bijlagen ter informatie te delen
met de gemeenteraad.
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Projectplan Transitievisie Warmte
- vaststellen projectplan ten behoeve van de binnen-gemeentelijke organisatie
van de Transitievisie Warmte
- benoemen vertegenwoordiger uit het college voor deelname in de stuurgroep
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- benoemen vertegenwoordiger uit de gemeenteraad voor deelname in de
stuurgroep

Besluit
Accoord
Wethouder Depauw is afgevaardigd namens college.
Vanuit de raad twee afgevaardigden benoemen.
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Uitvoeringsplan biodiversiteit
Voor kennisgeving aan te nemen
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Aanpassingen Atletiekbaan RKHAV
Goedkeuring te geven om de hoogspringaccommodatie en de kogelstootbak
aan te passen, zodat er wordt voldaan aan de voorwaarden van de atletiekunie.
De kosten ad. € 14.373,-- inclusief BTW zullen ten last worden gebracht van
het Investeringskrediet voor het versterken van de leefbaarheid in dorpen en
wijken 2020
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Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Hulst
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Hulst’ in procedure brengen
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Bestemmingsplanprocedure Uitkijkpunt 'Niemandsland'
Medewerking verlenen aan het opstarten en begeleiden van de
bestemmingsplanprocedure voor het realiseren van een uitkijkpunt
‘Niemandsland’. In dit specifieke geval geen bestemmingsplanleges heffen.
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College-advies Maatwerk vervoer in relatie tot coronavirus
Akkoord gaan met het hanteren van de VNG richtlijn voor de compensatie van
80% van de uitgevallen dagbestedingsritten aan externe taxibedrijven
gedurende de huidige coronacrisis.
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