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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 juli 2020
Akkoord

2

Corona compensatie maatregelen
Toevoegingen verwerken in de najaarsnota

Besluit
Akkoord
3

Meicirculaire 2020
De gevolgen van de circulaire in de begroting 2020/ 2021 en de
meerjarenraming 2021-2024 verwerken.

Besluit
Akkoord
4

Beschikbaar stellen gelden omrij-regeling
Om de gedupeerden niet nog veel langer op de tegemoetkoming te laten
wachten (immers zij hebben die kosten al moeten maken), wordt aan u
voorfinanciering door de gemeente Hulst voorgesteld; ook dit na afstemming
met de provincie.
Op deze manier kan nu worden gestart met het proces van financiële
administratie en afhandeling.

Besluit
Akkoord

5

Afrekening noodopvang corona
Instemmen met het voorstel afrekening noodopvang corona

Besluit
Akkoord
6

Conceptbegroting CVV ZVL 2021
a. kennis te nemen van het verzoek van het Samenwerkingsverband Collectief
Vervoer ZVL d.d. 30-06-2020;
b.in te stemmen met het verzenden van de conceptbrief waarin meegedeeld
wordt dat de zienswijze na 1 oktober 2020 zal worden toegestuurd;
c.een afschrift van de brief aan het samenwerkingsverband ter kennis te
brengen van de gemeenteraad.

Besluit
Akkoord

7

Jaarofferte Dethon 2020
Dethon opdracht verlenen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
gedurende het jaar

Besluit
Akkoord
8

Reconstructie Julianastraat te Heikant
Wij stellen u voor akkoord te gaan met het verkeersbesluit van Julianastraat te
Heikant
zodat deze aangewezen wordt als doorgaande route en er voor gekozen is de
aansluitende wegen ondergeschikt te maken met uitzondering van de 30 km
zone (conform bijgevoegde tekening).

Besluit
Akkoord
9

Principeverzoek toevoegen woningen Kleine Bagijnestraat 2
Geen medewerking verlenen aan het realiseren van 3 wooneenheden in het
pand Kleine Bagijnestraat 2 te Hulst.

Besluit
Akkoord
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10

Toevoegen van een woning op het perceel Sint Antoniusdreef 4 te Sint Jansteen
Niet instemmen met het toevoegen van een woning.

Besluit
Aanhouden
11

Memo verzoek uitbreiding IKC Willibrordusschool

Besluit
Akkoord

12

Informatievoorziening aan Raad inzake St. Intervence
Essentie:
- Kennis te nemen van de gezamenlijke Zeeuwse informatieve memo aan de
Raad inzake de St. Intervence.
- De memo aan de Raad doen toekomen met de gezamenlijke Zeeuwse brieven
aan de Cliëntenraad en Ondernemingsraad van de St. Intervence.

Besluit
Akkoord
13

Tiny houses Leger des Heils en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
Het college heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het voorstel en
stemt in met verdere uitwerking van de pilot. Hiertoe stellen de drie partijen
(Woongoed, Leger des Heils en gemeente) gezamenlijk de voorwaarden vast
waaronder de pilot kan starten.

Besluit
Akkoord

14

Nader advies grondgebruik Seerattstraat 24/26
Instemmen met het voorstel om de koopovereenkomst te ontbinden en beide
partijen uit te nodigen voor een gesprek.

Besluit
Akkoord
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15

Periodieke rapportage Suwinet
Vaststellen periodieke rapportage Suwinet: periode oktober 2019 t/m maart
2020.

Besluit
Akkoord
16

Samenwerkings- en privacyregeling SaBeWa Zeeland en deelnemers
Besluiten om:
- in te stemmen met de samenwerkings- en privacyregeling SaBeWa Zeeland
en deelnemers;
- de burgemeester deze samenwerkings- en privacyregeling SaBeWa Zeeland
en deelnemers namens de gemeente Hulst te laten ondertekenen.

Besluit
Akkoord
17

Beroep op verjaring Hulsterloostraat 29 Nieuw-Namen
- Het erkennen van het beroep op verjaring voor de woning en de achtertuin;
- Het niet erkennen van het beroep op verjaring voor de voortuin;
- De voortuin te koop aanbieden voor € 50,- per vierkante meter.

Besluit
Akkoord
18

Opschorten termijn principebesluit
Termijn principebesluit verlengen met 2 jaar; t/m 28 juni 2022.

Besluit
Akkoord
19

Advies gunning Tivoliweg
Akkoord gaan met de gunning van de werkzaamheden "Vervangen riolering en
herinrichting Tivoliweg" aan KWS Infra BV te Roosendaal.
Akkoord gaan met de afvoer van de overtollige grond naar Van de Manacker te
Hulst.

Besluit
Akkoord
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Handelingsadvies meerkosten Corona voor zorgaanbieders Wmo en Jeugd
Akkoord gaan met het handelingsadvies en de daarin benoemde
uitgangspunten:
1. De door de Zeeuwse gemeenten te ontvangen rijksbijdrage voor uitvoering
van de regeling meerkosten als budgetplafond te hanteren.
2. De uitvoering van de meerkostenregeling Zeeuws af te stemmen en te
beleggen bij de (regionale) contractorganisaties Wmo en Jeugdwet. In ZeeuwsVlaanderen zijn dat de drie gemeenten.
3. De te ontvangen compensatie voor de meerkostenregeling vanuit het Rijk via
de contractorganisaties beschikbaar te stellen voor uitvoering van de
meerkosten regeling.
4. De zorgaanbieders door de contractorganisaties via de bijgevoegde
conceptbrief te informeren.
5. Maatwerk te leveren voor zorgaanbieders die door de voorgestelde uitvoering
van de meerkosten regeling in de financiële problemen raken en hiervoor
separaat advies uit te laten brengen via de contractorganisaties.

Besluit
Akkoord
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