Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

06-08-2019

Voorzitter

J.P. Hageman

Aanwezigen

D.J.G.M. van Damme-Fassaert, G.F.A. Depauw, J.P.E.M. Hageman en
S. ter Wal

1

Opening

2

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 juli 2019 en 16 juli 2019

Besluit
In voltallig college vaststellen
3

Hamerstukken

3.1

Huwelijk op locatie
In te stemmen met het eenmalig aanwijzen van de schuur en de tuin op het
adres van Alsteindijk 4 te Nieuw Namen als trouwlocatie op 17 augustus 2019.

Besluit
Akkoord
3.2

Opdracht reiniging en inspectie Zeeuws Vlaanderen 2020 en 2021.
Opdracht verlenen aan M.J. Oomen Leidingtechniek B.V.

Besluit
Akkoord
3.3

Resultaten CEO Jeugdwet 2018
Essentie:

-

- Kennisnemen van de resultaten CEO Jeugdwet 2018.
- De resultaten insturen naar het ministerie VWS.
- De Raad informeren over de resultaten.

Besluit
Akkoord

3.4

Samenwerkingsprotocol GI's en gemeenten
Essentie:

-

1. In te stemmen met het Samenwerkingsprotocol Zeeuwse gemeenten en de
Gecertificeerde Instellingen:
2. In te stemmen met de bij dit protocol behorende werkproces.
3. In te stemmen met de ondertekening van dit protocol door wethouder
Ruissen in het volgende portefeuillehoudersoverleg Jeugd op 5 september
2019. Ten behoeve van deze ondertekening draagt de burgemeester, op basis
van artikel 171 van de gemeentewet, de bevoegdheid om de gemeente in en
buiten rechte te vertegenwoordiger, op aan wethouder Ruissen.

Besluit
Akkoord
3.5

Wijzigen gebruik pand Lange Nieuwstraat 12-16 - Grote Bagijnestraat 2-6 te
Hulst
In principe medewerking verlenen aan het uitbreiden van Casino Admiral en
het realiseren van 4 appartementen en een stadswoning op het perceel Lange
Nieuwstraat 12-16 en Grote Bagijnestraat 2-6 te Hulst.

Besluit
Akkoord
4

Bespreekstukken

4.1

interieurontwerp raadzaal
Akkoord te gaan om een interieurontwerp te laten maken voor de raadszaal en
daarvoor een bedrag te voorzien van 1700 euro

Besluit
Accoord
4.2

organisatie CultuurBIJeenkomst 2019
Akkoord te gaan met het organiseren van de Culturele BIJEENkomst en hiervoor
een bedrag beschikbaar te stellen van 2.500,--.

Besluit
Aanhouden
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4.3

Beëindiging onderhoudscontract openbare verlichting.
Kennis te nemen van de beëindiging van het contract tussen de SOVZ en City
Tec

Besluit
V.k.a.
4.4

concept Regionale Energie Strategie vaststellen
Het college besluit in te stemmen met het concept van de Regionale Energie
Strategie en stelt de gemeenraad hier van in kennis.

Besluit
Accoord
4.5

Reactie Rijkswaterstaat op vragen bij TGG in Zeedijk Perkpolder
De brief voor kennisneming aannemen.

Besluit
Brief van RWS beantwoorden en vragen om ons op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen met betrekking tot het opstellen van aanvullende normeringen
door het RIVM en de uitkomsten van de aanvullende beoordeling.
4.6

Verlenging gebruik openbare ruimte
Overgaan tot het verlenen van toestemming voor het verlengen van de
wegafsluiting van de Visbrug te Hulst en het in gebruik nemen van het trottoir
en parkeervakken voor de nieuwbouw aan de Frans van Waesberghestraat te
Hulst vanaf 20 juli 2019 tot en met 29 november 2019.

Besluit
Accoord
4.7

Afwijzen schetsplan
Schetsplan afwijzen wegens strijd met het bestemmingsplan en negatief
welstandsadvies.

Besluit
Aanhouden

Pagina 3

4.8

beslissing op bezwaren
Bezwaren ongegrond verklaren (omgevingsvergunning kappen bomen HenriDunantstraat te Sint Jansteen)

Besluit
Accoord met kap bolacacia
4.9

Gevolgen PAS Vergunningverlening
Instemmen met de nieuwe werkwijze

Besluit
Accoord met voorgestelde (tijdelijke) werkwijze in afwachting van uitkomsten
TaskForce Provincie en nieuwe rekentool.
4.10

Hogeweg V
Instemmen met:
- de afspraken over de toepassing van grond in de landschappelijke inpassing
van Hogeweg V zoals opgenomen in de bijgevoegde brief
- verzenden bijgevoegde brief

Besluit
Accoord
4.11

Verzoek plaatsen strektent afwijzen
Verzoek voor het plaatsen van een strektent afwijzen.

Besluit
Accoord
4.12

Werkbezoek Valencia i.h.k.v. Hulst Vestigingsstad
Bestuurlijk deelnemen aan het bezoek aan Valencia.

Besluit
Wethouder Hageman namens college afvaardigen
4.13

Verbouwing De Kauter
Opdracht gunnen aan Bouwbedrijf Van Driessche de Koster

Besluit
Accoord
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4.14

Uitbreiding Hontenissehal Kloosterzande
opdracht gunnen aan bouwbedrijf Van Kerckhoven

Besluit
Accoord
4.15

Programma Aanpak Stikstof
1. de raad informeren met bijgevoegde brief en een afschrift aan HulstPLUS
2. instemmen met de inventarisatie van de projecten
3. ontwerpbesluiten niet intrekken en nieuwe ontwerpbesluiten voor
kleinschalige projecten in procedure brengen

Besluit
Aanhouden
4.16

Vaststelling Nota bodembeheer, 3e herziening
Besluiten tot het ter vaststelling voorleggen aan de Gemeenteraad van de
ontwerpnota 3e herziening Nota bodembeheer voor de landbodem van
Zeeuwsch-Vlaanderen.

Besluit
Accoord
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