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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 en 12 maart

Besluit
Accoord
2

vaststellen gewijzigde bemensing stembureaus 17 maart 2021
We stellen u voor in te stemmen met de gewijzigde bemensing op de
stembureaus voor woensdag 17 maart aanstaande voor de Tweede
Kamerverkiezingen.

Besluit
Accoord
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Kunst en Cultuur overzicht subsidies 2021
Kennis nemen van de subsidieverlening op grond van Subsidieregeling Kunst &
Cultuur Gemeente Hulst 2020 voor het jaar 2021 voor de tot nu toe ingediende
aanvragen.

Besluit
Accoord
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Vaststellen bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ong. Lamswaarde
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Frederik Hendrikstraat ong.,
Lamswaarde’ gewijzigd vast te stellen.

Besluit
Accoord
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Aanleg trottoir Weverij Heikant
Wij stellen u voor:
- Akkoord te gaan met de aanleg van een trottoir in de Weverij te Heikant
waardoor een doorgaande wandelroute ontstaat tussen de huidige woonwijk

tussen de Polenlaan en Schoolstraat (incl. basisschool) en de Julianastraat.
- Akkoord te gaan met het krediet ad € 31.500,- voor de aanleg van het
trottoir in de Weverij te dekken door een onttrekking aan de reserve
grondexploitatie en dit te laten verwerken in de voorjaarsnota.
- Akkoord te gaan me het principebesluit om bij aanpassingen aan opritten in
openbaar terrein geen werkzaamheden uit te voeren voor de betreffende
eigenaren.

Besluit
Trottoir aanleggen. Praktische oplossing zoeken voor oprit.
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Bestemmingsplan ‘Kernen Hulst 1H’
De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan 'Kernen Hulst 1H' gewijzigd
vaststellen.

Besluit
Accoord
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Ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022
Instemmen met ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022 en de Raad voorstellen
bijgevoegde zienswijze in te dienen.

Besluit
Accoord
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Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezel kern Hulst
Voorgesteld wordt de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van
glasvezel in de kern Hulst te ondertekenen en te starten met de
voorbereidingen voor uitvoering van het project

Besluit
Accoord
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vaststellen bp Heuvelstraat 1 Heikant, Warandastraat 4 Sint Jansteen
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Heuvelstraat 1 Heikant,
Warandastraat 4 Sint Jansteen’ gewijzigd vast te stellen.

Besluit
Accoord
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Verkeerscommissie
Akkoord gaan met de vaststelling van het verslag van de verkeerscommissie
van 14 december 2020.
Het conceptverslag van de verkeerscommissie van 5 maart 2021 voor
kennisgeving aan te nemen.

Besluit
V.k.a.
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Aanmelding Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning
het college wordt gevraagd om kennis te nemen van deelname aan het
Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning

Besluit
Accoord
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Formaliseren plan van aanpak Draaglvak opvang asielzoekers Zeeland
1. Instemmen met de uitwerking van het Plan van aanpak op basis van het
voorgestelde scenario om extra statushouders op jaarbasis binnen de
gemeente op te vangen;
2. Het “Plan van aanpak - Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland” én de
uitwerking hiervan op basis van het voorgestelde scenario aan de
gemeenteraad ter instemming op 15 april voor te leggen.

Besluit
Accoord
13

Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis
Aan de gemeenteraad adviseren om in te stemmen met de begrotingswijziging
2021 Veilig Thuis en op grond hiervan een positieve zienswijze in te dienen bij
het AB van de GGD.

Besluit
Akkoord
14

Ensiarapportages 2020
Akkoord gaan met:
- de resultaten van de uitgevoerde zelfevaluaties BAG, BGT en BRO over het
jaar 2020 als onderdeel van de ENSIA-rapportages 2020;
- de verantwoordingsrapportages ter kennisname aan de raad aan te bieden;
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- de auditor over het afgeven van de verklaring een bevestiging te sturen;
- de vastgestelde verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO te sturen naar
de centrale database van ENSIA

Besluit
Akkoord
15

DVO Dethon Groen
Akkoord te gaan met de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst met
Dethon en deze te laten ondertekenen door Burgemeester Mulder.
Akkoord te gaan met de opdrachtverlening aan Dethon Groen voor de
uitvoering onderhoudswerkzaamheden en detachering medewerkers voor het
totaalbedrag van € 690.000,-.
Akkoord te gaan met de verhoging van het inhuur budget met € 50.000,- en
dit te verwerken in de voorjaarsnota.
Akkoord te gaan met de verlenging van de bestaande overeenkomst voor de
onkruidbestrijding op verharding tegen een tarief van € 0,13/m2

Besluit
Akkoord
16

regiovisie
In stemmen met de concept strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen en
deze ter consultatie voorleggen aan de raad.

Besluit
Akkoord
17

Herinrichting Kruispolder
De raad voorstellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Herinrichting Kruispolder’
gewijzigd vaststellen.

Besluit
Akkoord
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Verzoek afwijken van Bouwbesluit
Niet afwijken van BENG-normen in Bouwbesluit t.b.v. nieuwbouw woning
Roskamstraat 42a te Kapellebrug

Besluit
Akkoord
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