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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26/11 en 1/12

Besluit
Accoord
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Afronding en evaluatie project Outsourcing ICT
Ter kennisgeving wordt u de memo "evaluatie project Outsourcing
ICT" aangeboden.

Besluit
Accoord
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Energielabel gemeentehuis
Kennis nemen van de toekenning van het energielabel A aan het nieuwe
gedeelte van het gemeentehuis en het voldoen aan de eis om in 2023 minimaal
energielabel C te hebben voor kantooromgevingen

Besluit
V.k.a
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wijziging mandaatregister
Voorgesteld wordt het register behorend bij het ‘Algemeen mandaatbesluit
gemeente Hulst’ te wijzigen zoals hierboven is aangegeven.
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Vervanging Openbare Verlichting Clinge en aangegane verplichtingen
Bureau Openbare Verlichting Zeeland opdracht verstrekken en de benodigde
financiele middelen van de begroting 2020 mee te nemen naar de begroting
2021
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Aandeelhoudersvergadering Impuls Zeeland 10 december 2020
Wij vragen uw college akkoord te gaan met het concept jaarplan 2021, de
concept begroting 2021 en de voorgestelde statutaire wijzigingen, in te
stemmen met het vergaderschema 2021 en het herbenoemen van de voorzitter
van de RvC, de notulen en besluitenlijst van 12-12-19 goed te keuren. Dit alles
zal door portefeuillehouder Economie ingebracht worden op de AVA van
Impuls Zeeland op 10-12-20.

Besluit
Accoord
7

Begroting Wvggz, APVG en implementatie levensloopfunctie
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
• akkoord te gaan met de begroting 'Wvggz, APVG en levensloopfunctie 2021
regio Zeeland' en bijbehorende financiële bijdrage vanuit de gemeente Hulst;
• akkoord te gaan met het aanstellen van een projectleider voor implementatie
van de levensloopfunctie ketenveldnorm voor de periode 01-01-2021 t/m 3112-2021 gefinancierd met de bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en
Justitie;
• akkoord te gaan met de voorliggende projectopdracht implementatie
levensloopregeling ketenveldnorm regio Zeeland;
• ermee in te stemmen om het bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis
Zeeland te vragen de taken binnen de aanmeldfase levensloopfunctie voor
2021 te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland;
• ermee in te stemmen het CZW-Bureau te verzoeken zorg te dragen voor de
uitvoering en verantwoording van de levensloopfunctie voor 2021.
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Vaststelling subsidieplafonds 2021
De subsidieplafonds voor 2021 overeenkomstig bijgevoegd overzicht
vaststellen.

Besluit
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Reactie namens college op brieven CR en OR Intervence en FNV
Instemmen met de opgestelde reactie op de brieven van de OR en de CR van de
St. Intervence en de brief van de FNV.

Besluit
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Beantwoording vragen HulstPlus inzake Happy People
Akkoord gaan met versturen van brief met beantwoording inzake Happy People
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Reiniging van kolken, gemalen, bergbezinkbassinns en lamellen filters
Gemeente Terneuzen machtigen om namens de gemeente Hulst de
reinigingswerkzaamheden aan te besteden en te gunnen.
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Verzoek woonkamer verhuren als vergaderlocatie
Geen medewerking verlenen aan aan het toestaan van het verhuren van
de woonkamer als vergaderlocatie aan het pand aan de Nieuweweg 70 te
Hulst, kadastraal bekend als HUL00 A 3010.
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Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2021
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2021 vaststellen en het
Besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2020 intrekken, telkens met als
ingangsdatum 1 januari 2021.
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