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1

J.P.E.M. Hageman

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 februari 2021 en 16 februari
2021

Besluit
Akkoord
2

Adviezen bestuurlijke taakgroep Economie inzake belastingheffing en
invordering 2021.
Akkoord gaan met de (gewijzigde) adviezen van de adviezen van de taakgroep
Economie ter zake van belastingheffing en -invordering 2021.

Besluit
Akkoord
3

operationeel Vastgoedprogramma 2021
Het operationeel Vastgoedprogramma 2021 vaststellen.

Besluit
Akkoord
4

Gezamenlijke brief VZG inzake uitrol 5G
Als gemeente Hulst aansluiten bij de Zeeuwse gemeenten en akkoord gaan met
verzending van bijgaande gezamenlijke brief (VZG) van de Zeeuwse
gemeenten. Eventueel eigen opmerkingen toevoegen via eveneens bijgevoegd
schema.

Besluit
Akkoord

5

Publieksconsultatie opslag gebruikte splijtstofstaven terrein Kerncentrale Doel.
Uw college wordt gevraagd akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde
concept brief (VB21/0539) aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle.

Besluit
Akkoord
6

In gebruik houden appartementen Cornelis de Vosplein 12-36
Akkoord gaan met het in gebruik houden van de appartementen Cornelis de
Vosplein 12 t/m 36 te Hulst en daartoe bijgevoegde brief aan Woonstichting
Hulst sturen.

Besluit
Akkoord
7

principeverzoek verplaatsen bouwtitel
Medewerking verlenen aan het verplaatsen van de bouwtitel Dorpsstraat 60 te
Graauw naar Duivenhoeksestraat ong. te Paal (kadastraal H865).

Besluit
Accoord
8

bezwaar tegen weigeringbesluit omgevingsvergunning
Bezwaren ongegrond verklaren (weigeren omgevingsvergunning plaatsen
glazen erfafscheiding aan voorzijde Zoutestraat 38 E te Hulst).

Besluit
Akkoord. Bezwaar ongegrond.
9

Toevoegen project pilot adviesrecht gemeenteraad
Het verzoek ‘Recreatiepark P&P resort Lamswaarde’ aanmerken als project voor
de pilot adviesrecht gemeenteraad.

Besluit
Accoord, mits bijeenkomst met inwoners heeft plaatsgevonden.
10

memo Presentatie gemeenteraad inzake initiatief Chaletpark te Lamswaarde

Besluit
Accoord, mits bijeenkomst met inwoners heeft plaatsgevonden
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11

Aanmelding Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning
het college wordt gevraagd om kennis te nemen van deelname aan het
Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning

Besluit
Aanhouden
12

Afhandeling subsidieverzoeken subsidieregeling Sport voor het jaar 2021
Kennis nemen van de subsidieverlening op grond van Subsidieregeling Sport
Gemeente Hulst 2020 voor het jaar 2021 voor de tot nu toe ingediende
aanvragen.

Besluit
Aanhouden
13

verbouw schuur naar woning
Ik stel u voor medewerking te verlenen aan het verbouwen van de
karakteristieke schuur Grootmoedersdijk 11 te Kuitaart naar een
(burger)woning middels een bestemmingsplanprocedure en onder genoemde
voorwaarde.

Besluit
Akkoord
14

Verzoek bijdrage en ontheffing Zonnetrein 2021
Budget beschikbaar stellen voor de inzet van de zonnetrein in 2021 en
ontheffing Wegenverkeerswet verlenen.

Besluit
Akkoord
15

Bezwaar toepassen wegsleepregeling
Besluiten dat bezwaar ongegrond is, zoals vermeld in de bijgevoegde conceptbeslissing op bezwaar van 18 februari 2021, zodat deze beslissing verstuurd
kan worden

Besluit
Akkoord
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16

Handelingsadvies extra budget meerkosten voor Corona Wmo en Jeugd
Akkoord gaan met het Handelingsadvies Extra budget regeling meerkosten en
ook het budget van december 2020 zijnde € 36.674,00 reserveren voor
vergoeding van de meerkosten Corona onderdelen Jeugd en Wmo.

Besluit
Akkoord
17

Vormgeving mantelzorgcompliment 2021-2022
Instemmen met vormgeving en uitvoering van mantelzorgcompliment zoals
voorgesteld voor de jaren 2021 en 2022; € 75,00 per mantelzorger op
aanvraag via Stichting Hulst voor Elkaar.

Besluit
Akkoord
18

Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie
Aan het college wordt gevraagd om:
- Kennis te nemen van het Registratieformulier ADV Hulst 2020 en de
aanbiedingsbrief jaarcijfers 2020
- Akkoord te gaan om als gemeente Hulst aan te sluiten bij het Zeeuws
Deltaplan aanpak Discriminatie

Besluit
Akkoord
19

Eindafrekening verbouwing dorpshuis 't Heike
Het restantkrediet ad € 5.000,-- voor het groot onderhoud van dorpshuis 't
Heike overmaken aan het stichtingsbestuur van 't Heike.

Besluit
Akkoord
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