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advies inzake ledenraadpleging VNG WSW-Achtervang
Akkoord gaan om op de voorstellen drie keer NEE te stemmen.
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WSW borgstelling Woonstichting Hulst
De gemeente Hulst stelt zich ten behoeve van geldgeefster borg voor de juiste
nakoming van de verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van
Woonstichting Hulst danwel haar rechtsopvolgster onder algemene titel, uit
hoofde van de (nog) te sluiten overeenkomsten van geldlening te vorderen
heeft of zal hebben. Dit voor de - omstreeks 1 september 2020 - aan te gane
geldlening voor een bedrag van € 4.000.000 met een looptijd van 5 jaar.
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Handhaving
Naleving Wabo/Bor afdwingen d.m.v. opleggen last onder dwangsom
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Voor- en Vroegschoolse Educatie
Het aanbod van voorschoolse educatie uitbreiden met ingang van 01 augustus
2020, instemmen met de bijbehorende overgangsregeling en de
berekeningsgrondslag voor peutersubsidie aan passen.
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Werkgebied Dorpsraad Walsoorden
•

Het werkgebied van dorpsraad Walsoorden vaststellen op het gehele
postcodegebied

•

Dorpsraad Kloosterzande blijven betrekken bij ontwikkelingen aan het
kustgebied/perkpolder.
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Wijzigen locatie bottom-up initiatief Clinge
Akkoord gaan met het wijzigen van de locatie voor het realiseren van het
bottom-up initiatief, aanschaffen van toestellen om alle doelgroepen in Clinge
meer te laten bewegen.
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Niet rijden Bredabus
Wij stellen u voor bijgaande brief te versturen aan de provincie Zeeland en hen
te verzoeken lijn 19 zo snel mogelijk terug te laten rijden.

Besluit
Aanhouden. Brief redigeren.
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Principeverzoek splitsen perceel Hulster Nieuwlandweg 15
geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een extra woning op het
perceel Hulster
Nieuwlandweg 15 te Hulst

Besluit
Medewerking verlenen aan de realisatie van één extra woning.
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Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
Het college neemt kennis van
- de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
- de vergelijking van de resultaten met de gegevens uit 2018 en 2017
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Benoeming lid Cliëntenraad Sociale Zekerheid
Benoeming van lid van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hulst.
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Aansluiting onderwijs, opvang, overheid en jeugd(-zorg)
Akkoord gaan met de offerte om te komen tot een gezamenlijke visie en
ontwikkelagenda voor de regio met lokale accenten.
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Zomer-VVE
Instemmen met het voorstel zomer-voorschoolse educatie (Zomer-VVE)
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Externe opdrachtverlening woonzorgvisie
Opdracht verlenen aan een onderzoeks- en adviesbureau voor het uitvoeren
van het aanbod- en behoefteonderzoek wonen, zorg en welzijn en het
ontwikkelen van een woonzorgvisie. Hiervoor bij twee partijen een offerte
aanvragen op basis van de voorgestelde opdrachtformulering.
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