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Opening

2

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering zomerperiode 9juli t/m 13 augustus
2019

Besluit
Akkoord
3

Hamerstukken

3.1

Continueren bijdrage Taskforce Brabant-Zeeland 2020 - 2023
Uw college wordt voorgesteld om:
Voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 de financiële van €3851,75 per jaar
(op basis van inwoneraantal) aan de Taskforce Brabant Zeeland te continueren.

Besluit
Akkoord
3.2

Kwaliteitsborging Wmo
Kennisnemen van rapportage Wmo Kwaliteitsgesprekken 2018/2019 en de
rapportage GGD en deze ter kennisname voorleggen aan de Raad en St. Hulst
voor Elkaar.

Besluit
Akkoord
3.3

Verzoek tot instemming standpunt bekostiging Jeugdwet.
Betrokkene middels bijgevoegd schrijven laten weten dat onze gemeente,
evenals de andere Zeeuwse gemeenten, haar verantwoordelijkheid al heeft
opgepakt richting het Kabinet.

Besluit
Akkoord

4

Bespreekstukken

4.1

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
Akkoord
4.2

Wijziging van de regeling GGD Zeeland (aanvulling)
Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld:
Aan de burgemeester en uw college, ieder voor zover het de eigen
bevoegdheid betreft, te besluiten de “Gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland” met ingang van 11 oktober
2019 te wijzigen en vast te stellen”, zulks voor zover het de gemeente Hulst
betreft.

Besluit
Akkoord
4.3

Toekomstige zorg Zeeuws-Vlaanderen
Kennisnemen van de verschillende verslagen/documenten en instemmen met
de conclusies en afspraken omtrent de Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen
zoals vastgelegd in het verslag van het overleg van 17 april 2019.

Besluit
V.k.a.
4.4

Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein
a. In te stemmen met de inventarisatie van taken waarop in Zeeland
samen gewerkt wordt op provinciaal en regionaal niveau, dan wel
opgepakt worden op lokaal niveau ( zgn. kruisjeslijst)
b. In te stemmen met de Projectopdracht ZSSD ( organisatie- en
overlegstructuren) 2019 met als resultaat de opstelling van een opdracht,
uitvoering van een advisering over een businesscase;
c. Verlenging van de projectopdracht tot 31 december 2019.
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Besluit
Instemmen met kruisjeslijst
Instemmen met projectopdracht ZSSD en vragen om uitwerking van helder
financieel kader
Akkoord met verlenging projectopdracht
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