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Opening

2

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019

Besluit
Akkoord
3

Hamerstukken

3.1

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland
Gelet op het vorenstaande wordt:
- aan de burgemeester en uw college voorgesteld de ‘Gemeenschappelijke
regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland’ te wijzigen en vast
te stellen, conform bijgevoegde concept-wijziging;
- geadviseerd de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2019 voor te
stellen de ‘Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland’ te wijzigen en vast te stellen, conform bijgevoegd
concept-raadsvoorstel en –besluit.

Besluit
Akkoord
3.2

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Hulst-Partiële herziening
Hulsterweg 79 te Kuitaart’.
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hulst-Partiële
herziening Hulsterweg 79 te Kuitaart’ gewijzigd vast te stellen'

Besluit
Akkoord

3.3

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte, Zeildijk 81 Hulst
en Zandbergsestraat 14 Graauw’
De raad voorstellen het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte, Zeildijk 81
Hulst en Zandbergsestraat 14 Graauw’ gewijzigd vast te stellen'.

Besluit
Akkoord
3.4

Hergebruik cultuurhistorisch waardevolle schuur Copwijkseweg 2 te
Vogelwaarde
In principe medewerking verlenen aan het opstarten van een planologische
procedure ten behoeve van de herbestemming van de cultuuurhistorisch
waardevolle schuur.

Besluit
Akkoord
3.5

Hontenissestraat 16, Hulst
De geldigheidstermijn van uw principebesluit te verlengen tot en met 23
november 2020.

Besluit
Akkoord
3.6

Realiseren garageboxen achter de Trumanlaan te Hulst
In principe medewerking verlenen aan het realiseren van garageboxen indien
wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Besluit
Akkoord
3.7

Uitspraak CRVB.
Instemmen met de inhoud van de brief.

Besluit
Akkoord
4

Bespreekstukken
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4.1

Actualisatie subsidiebeleid 2019
Wij adviseren u bijgaand concept van de Kadernota actualisatie subsidiebeleid
gemeente Hulst 2020 vast te stellen en ter bespreking in de Commissie
Samenleving te agenderen en middels een presentatie toe te lichten.

Besluit
Accoord
4.2

Omroep Hulst subsidie aanvraag
Voorstel:
• de gevraagde subsidie van 31.130,-- toe te kennen aan Omroep Hulst over
het jaar 2019, onder voorwaarde dat bijgaande uitvoeringsovereenkomst wordt
ondertekend;
• deze bijdrage ten laste te laten komen van de algemene reserve;
• beleidsregel 44 toe te voegen aan het subsidiebeleid ;
• structureel ingaande 2020 een bedrag van 31.130,-- toe te voegen aan
beleidsregel 44;
• akkoord gaan met bijgaand concept-raadsvoorstel en –raadsbesluit dit aan
de gemeenteraad voor te leggen;
• Go RTV’s verzoek om een gemeentelijke bijdrage van 2.000,--niet in te
willigen

Besluit
Accoord
4.3

Programmabegroting 2020 en 2e Begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio
Zeeland (VRZ)
Uw college wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van de bijgevoegde stukken VRZ (jaarstukken 2018, 2e
begrotingswijziging 2019, programmabegroting 2020, infographic begroting
2020 en presentatie jaarstukken 2018&begroting 2020);
- De gemeenteraad te adviseren positieve zienswijzen kenbaar te maken over
de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg voor
2019 met in totaal € 15.000,-- (2e begrotingswijziging 2019). Voor Hulst
komt dit op een bedrag van € 1.087,--.
- De gemeenteraad te adviseren positieve zienswijzen kenbaar te maken over
de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 met in totaal
€ 1.758.852,--. Voor Hulst komt dit op een bedrag van
€ 101.268,--.

Pagina 3

Besluit
Accoord
4.4

Programmabegroting 2020-2023 GGD Zeeland
Aan uw college wordt geadviseerd om akkoord te gaan met de
Programmabegroting 2019-2022 van de GGD Zeeland en de daaruit
voortvloeiende financiële consequenties en de gemeenteraad in zijn
vergadering van 27 juni 2019 voor te stellen om met genoemde
Programmabegroting 2019-2022 in te stemmen, conform bijgevoegde
zienswijze, en daarbij aan de GGD de volgende aandachts- en verbeterpunten
mee te geven:
1. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 zorgt GGD Zeeland voor
een tijdige en goede afstemming met de 13 gemeenten over haar ambities op
beleidsniveau en betrekt hierbij het Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO);
2. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 zorgt GGD Zeeland voor
een nauwe samenwerking met het PAO en de Begeleidingscommissie(BC) GGD
Zeeland bij de doorontwikkeling van het helder formuleren van de SMARTgestelde doelstellingen en - resultaten van de GGD;
3. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021 neemt GGD Zeeland een
overzicht op van de jaarrekeningcijfers van het afgelopen jaar en de cijfers van
het huidige begrotingsjaar.
4. Bij de 1e bestuursrapportage dient de GGD Zeeland, voor het tekort op de
salarislasten en de bezuinigingstaakstelling, een plan van aanpak te
presenteren.
5. Voor de taak Veilig Thuis zorgt de GGD Zeeland voor een aparte
kostenraming.
6. De visie van de GGD Zeeland is leidraad voor de organisatie en staat los van
de opdracht aan de GGD Zeeland.

Besluit
Accoord
4.5

Aanvraag subsidie 2019 Open Monumentendagen
Voor 2019 subsidie verlenen aan comité Open Monumentendag voor de
organisatie van de Open Monumentendagen in Hulst.

Besluit
Accoord
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4.6

Parkeerverbod Carmelweg zaterdag en zondag
Instellen parkeerverbod in de Carmelweg te Hulst op zaterdag en zondag.

Besluit
Accoord
4.7

Principeverzoek Houtmarkt 10
In principe geen medewerking verlenen aan het realiseren van 12
huurappartementen in het pand Houtmarkt 10 te Hulst.

Besluit
Aanhouden
4.8

Vaststellen Economisch beleidsplan 2019-2022
Economisch beleidsplan Hulst 2019-2022 ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad in haar vergadering van 27 juni 2019.

Besluit
Accoord
4.9

Jeugdhulp kostenbeheersing
Kennis nemen van de beïnvloedingsmogelijkheden op de uitgaven in de
Jeugdwet en deze als basis nemen bij verdere beleidsontwikkeling en
besluitvorming.

Besluit
Accoord
4.10

Jaarstukken 2018
Instemmen met de concept jaarstukken 2018 en deze ter informatie aanbieden
aan de gemeenteraad.

Besluit
Accoord
4.11

Jaarstukken 2018, begroting 2019/2020 Sabewa Zeeland
kennisnemen van Jaarstukken 2018,instemmen met 1e begrotingswijziging van
de programmabegroting 2019 en een zienswijze uitbrengen op de
programmabegroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 van de
Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland
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Besluit
Accoord
4.12

Verduurzamen gebouwen gemeente Hulst
Akkoord gaan met de beschreven maatregelen om de gebouwen van de
gemeente Hulst te verduurzamen, de benodigde middelen, zijnde €
779.000,00, beschikbaar te stellen en de opdracht voor de benodigde
werkzaamheden te gunnen aan Poppe Installatietechniek BV uit Kloosterzande.

Besluit
Accoord
4.13

Besteding Investeringskrediet 2019 "Versterken leefbaarheid dorpen wijken"
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
Accoord
4.14

Brief gemeente - clientenraad aan cie samenleving 13062019.
Akkoord gaan met de brief van de gemeente - Clientenraad en deze verzenden
aan de leden van de Commissie Samenleving (vergadering 13-06-2019).

Besluit
Accoord
4.15

Aanvraag uitbreiding Malpertuus/Multifunctionele zaal
De gemeenteraad voorstellen om, vooruitlopend op het nieuw te ontwikkelen
accommodatiebeleid en de gewekte verwachtingen bij het stichtingsbestuur
Malpertuus, in te stemmen met de aanpassing van het gemeenschapscentrum
te Clinge.

Besluit
Accoord
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