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Jaarstukken 2019, begroting 2021 Sabewa Zeeland
- Jaarstukken 2019 ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad;
- Aan de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te brengen op de
begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 van Sabewa Zeeland, mits
het Algemeen Bestuur akkoord gaat met het opnemen van een taakstellende
aanvullende bezuiniging in de begroting 2021 voor een bedrag van € 42.283.
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Normen en Toetsingskader 2019
Ter vaststelling (en ter kennisname) aanbieden aan de raad het
Controleprotocol van normen- en toetsingskader 2019. Tevens akkoord gaan
met de eventuele fouten die ontstaan zijn vanwege het niet up-to-date hebben
van budgethouderschapsregeling naar aanleiding van ontwikkelingen in de
organisatie.
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Jaarstukken 2019, 1e Begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting 2021
VRZ
Uw college wordt voorgesteld om:
- Kennis te nemen van de bijgevoegde stukken VRZ (jaarstukken 2019, 1e
begrotingswijziging 2020, programmabegroting 2021 VRZ, infographic
begroting 2021 en Plan van aanpak taakstelling 2020);
- de gemeeenteraad te adviseren positieve zienswijzen kenbaar te maken over

de jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en programmabegroting
2021 VRZ.
Voor Hulst komt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inclusief geringe
bijdrage voor Bevolkingszorg) op totaal € 20.237,--)
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Visie en ambitie Duurzaamheidsbeleid
Wij stellen u voor om:
- In te stemmen met het 'Visie en Ambitie'-document als eerste onderdeel van
het Duurzaamheidsbeleid.
- Het 'Visie en Ambitie'-document ter vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad.
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Principeverzoek realiseren van woning op de locatie ongenummerd, kadastraal
bekend als HUL00 N 950 te Heikant.
Geen medewerking verlenen aan de realisatie van een woning op de
ongenummerde locatie, kadastraal bekend als HUL00 N 950 te Heikant.
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Uitruilen bouwtitel afkomstig uit de gemeente Terneuzen naar de locatie aan
de Zandstraat tussen de percelen 32a en 32b.
- In principe medewerking verlenen aan het uitruilen van één bouwtitel
afkomstig uit de gemeente Terneuzen naar de locatie aan de Zandstraat tussen
de percelen 32a en 32b.
- Het ondertekenen van bijgevoegde overeenkomst waarin tussen beide
colleges onherroepelijk is vastgelegd dat sloop plaatsvindt in de gemeente
Terneuzen en de herbouw plaatsvindt in de gemeente Hulst, nadat het college
van Terneuzen heeft ondertekend.
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Begrotingswijziging 2020-1 en Programmabegroting 2021-2024 GGD Zeeland
Aan uw college wordt geadviseerd om akkoord te gaan met de
Begrotingswijziging 2020-1 van de GGD Zeeland en met de
Programmabegroting 2021-2024 van de GGD Zeeland en de daaruit
voortvloeiende financiële consequenties, alsmede de gemeenteraad in zijn
vergadering van 11 juni 2020 voor te stellen om met de genoemde
Begrotingswijziging 2020-1 en de Programmabegroting 2021-2024 in te
stemmen, conform bijgevoegde zienswijze.
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