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Zeeuwse visie op Preventieve Jeugdbescherming
1. De Zeeuwse visie op preventieve jeugdbescherming, gebaseerd op het
landelijke uitgangspunt, vast te stellen.
2. Op termijn, uiterlijk per 2023 en zoveel eerder als mogelijk, te stoppen met
de inkoop van ‘drang’ als afzonderlijk product. Het procesmatige karakter van
de intensieve vrijwillige hulp moet dan leidend worden.
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Gemeente Hulst aansluiten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude
Akkoord geven om als gemeente Hulst aan te sluiten bij het Informatie
Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Dit doen door als college de
verwerkersovereenkomst te tekenen.
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Verzoek plattelandswoning Plevierstraat 5 te Hengstdijk
- In principe middels een bestemmingsplanprocedure of de uitgebreide
procedure (artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3 Wabo) medewerking verlenen aan
de omzetting van de bedrijfswoning naar een plattelandswoning op de locatie
Plevierstraat 5 te Hengstdijk, kadastraal bekend als HTN01 M 416, onder de
voorwaarde dat uit de onderzoeken blijkt dat een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat ter plaatse kan worden gegarandeerd.
- Instemmen met het positief bestemmen van de bedrijfswoning op de locatie
Plevierstraat 5a te Hengstdijk, kadastraal bekend als HTN01 M 1052, in de
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
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Rapportage Demografie en woningbehoefte in ZeeuwsVlaanderen; een nieuwe
visie op de toekomst" (InFact)
- Het college besluit de ontvangen rapportage van
onbegrensdzeeuwsvlaanderen:
"Demografie en woningbehoefte in ZeeuwsVlaanderen, een nieuwe visie op de
toekomst" te benutten als bouwsteen voor de regiovisie Zeeuws-Vlaanderen;
- Het college besluit gezamenlijk met de gemeenten Terneuzen en Sluis bij de
provincie te bepleiten om van de in de rapportage verwoorde kansen voor
Zeeuws-Vlaanderen uit te gaan voor het woningbouwbeleid;
- Het college besluit de van onbegrensdzeeuwsvlaanderen ontvangen
rapportage mee te nemen als bouwsteen voor de nog op te stellen regionale
woonvisie;
- Het college besluit de rapportage openbaar te maken en te verspreiden naar
diverse bij het woonbeleid betrokken partijen en overheden;
- Het college besluit de ontvangen rapportage, inclusief begeleidende brief ter
kennisname aan de gemeenteraad toe te zenden;
- Het college besluit in de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden
deze kansen voor de woningmarkt in relatie tot de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt te benadrukken.
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Vaststelling bestemmingsplan herinrichting Frederik Hendrikstraat
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Herinrichting Frederik
Henderikstraat, Lamswaarde’ ongewijzigd vast te stellen.
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Mijn kwaliteit van leven
Het College besluit:
- akkoord te gaan met het actief promoten van Mijnkwaliteitvanleven.nl
- akkoord te gaan met het gebruiken van de uitkomsten die voortkomen uit de
onderzoeken van Mijnkwaliteitvanleven.nl ter verbetering van het huidige
beleid

Pagina 2

Besluit
Akkoord
8

Verzoek onderwijshuisvesting
Akkoord gaan met het onderwijshuisvestingsverzoek van Stichting Katholiek
Onderwijs Hulst
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Contactpersoon subsidie call Vestigingsklimaat
1. Aanstellen van beleidsmedewerker Leefbaarheid als gemeentelijk
contactpersoon voor de subsidiecall vestigingsklimaat.
2. Medewerking verlenen bij het organiseren van informatiebijeenkomsten in
de gemeente Hulst.
3. Commitment geven aan initiatieven wanneer deze passen binnen het
gemeentelijk beleid.
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