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1

J.P.E.M. Hageman en S. ter Wal

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 maart 2021

Besluit
Akkoord
2

Schriftelijke vragen HulstPLUS
Akkoord gaan met de concept beantwoording van de gestelde schriftelijke
vragen en de fractie hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Besluit
Akkoord
3

Advies aangaande concept cultuurvisie 2022-2026
Akkoord te gaan met de inhoud van de concept cultuurvisie

Besluit
Aanhouden
4

Campensedijk te Vogelwaarde
De locatie Campensedijk ong. te Vogelwaarde komt in principe in aanmerking
voor de realisatie van een woning, onder voorwaarde dat een geschikte
bouwtitel uit het buitengebied wordt ingezet.

Besluit
Aanhouden

5

Regionale impuls - Versterk de Scheldekust - plannen van aanpak
Vaststellen van bijgevoegde plannen van aanpak voor de Versterk de
Scheldekust deelprojecten:
•

Emmadorp Zoet & Zout

•

Walsoorden Zoet & Zout

•

Ossenisse/Zeedorp – Kreverhille Zoet&Zout

Besluit
Akkoord
6

Ontwerp bestemmingsplan herziening De Statie Hulst
Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan en het plan in procedure
brengen.

Besluit
Akkoord
7

Bod & prestatieafspraken 2022
De Regionale Woonvisie 2020 en de Strategische Prestatieafspraken 20152020 hanteren als kaders voor het bod voor 2021 van beide
woningcorporaties.

Besluit
Akkoord, evaluatie afgelopen jaren meenemen.
8

Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
Instemmen om bijgevoegde brief als Zeeuws Vlaamse input op de voorontwerp
Zeeuwse Omgevingsvisie in te dienen.

Besluit
Akkoord, brief redigeren
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9

Beantwoording verzoek Dorpsraad Vogelwaarde
Het verzoek aan het college van de Dorpsraad Vogelwaarde beantwoorden
conform bijgaande brief.

Besluit
Aanhouden
10

gedoogbeschikking
Tijdelijke plaatsing units op perceel Hoek en Bosch 2 te Kloosterzande
gedogen tot en met eind april 2021.

Besluit
Akkoord
11

Intrekken IPP Baronieplein St Jansteen
Besluiten tot het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats conform
bijgevoegde bijlagen.

Besluit
Akkoord
12

Verkeersbesluit parkeerverbod Rooseveltweg 11-23
Wij stellen u voor een parkeerverbod in te stellen in de Rooseveltweg te Hulst
voor de woningen met huisnummers 11-23.

Besluit
Akkoord
13

VTH Beleid Zeeland 2021 vaststellen
1 De nota VTH Beleid Zeeland 2021 voor de onderdelen A, B en C vaststellen.
2 Stichting Gezond Water overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief informeren
m.b.t. de ingediende zienswijze.
3 De vastgestelde nota VTH Beleid Zeeland 2021 op de gebruikelijke wijze te
publiceren.

Besluit
Akkoord
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14

Beantwoording vragen HulstPLUS Wmo tarieven
Akkoord gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen en
verzending van de beantwoordingsbrief.

Besluit
Akkoord
15

Regionale implementatie Wvggz en aanpak verward gedrag Zeeland
De burgemeester besluit:
1. het Advies- en Meldpunt verward gedrag van het Zorg- en
Veiligheidshuis Zeeland te mandateren voor haar/zijn bevoegdheid met
betrekking tot het uitwisselen van gegevens tussen de zorgaanbieders
geestelijke gezondheidszorg en de gemeente, voor de uitvoering van
het verkennend onderzoek ingevolge de Wvggz, op grond van artikel
8.29 Wvggz;
2. de uitvoering van het ‘horen’ van een betrokkene in relatie tot een
besluit van een crisismaatregel, in de periode 2021 tot en met 2022, te
verlengen bij de Nationale Hoorservice van Khonraad;
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
3. het ontvangen van de meldingen via het Landelijk meldpunt
zorgwekkend gedrag, het uitvoeren van risicotaxatie en triage van deze
meldingen en het toeleiden naar passende ondersteuning, te beleggen
bij het Advies- en Meldpunt Verward gedrag in het Zorg- en
Veiligheidshuis Zeeland, in de periode 1 januari 2021 tot en met 31
december 2023;
4. het subsidieverzoek van Emergis met betrekking tot financiering van
de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) in 2020, af te
wijzen.

Besluit
Akkoord
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