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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 september 2020

Besluit
Accoord
2

Verkeersbesluit Ossenisse
Vaststellen van het verkeersbesluit voor de wijzigingen op de kruising
Lageweg/Grindweg naar Hontenisse/Hooglandsedijk te Ossenisse.

Besluit
Accoord
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Bruggen gemeente Hulst
Kennisname van de reeds uitgevoerde werkzamheden
Akkoord te gaan met de benodigde investeringen t.a.v. de bruggen en deze op
te nemen in het MIP of MJOP

Besluit
Accoord
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Advies aangaande begroting 2021 Zeeuwse Muziekschool
Voorstel:
1. In te stemmen met de programmabegroting 2021 van de Zeeuwse
Muziekschool;
2. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024 van de
Zeeuwse Muziekschool;
3. in te stemmen met de gewijzigde begroting 2020.
4. een zienwijze in te dienen inhoudende: Inzichtelijk maken hoe de
investeringen voor de toekomst zorgen voor een sterke en
toekomstbestendige ZMS zonder een noodzakelijke aanvullende
gemeentelijke bijdrage op het moment dat de gelden zijn besteed.

5. het presidium te verzoeken deze zienswijze te bespreken in de
gemeenteraad van 1 oktober.

Besluit
Zienswijze voorleggen aan Cie Samenleving
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financieel overzicht subsidie en verhuizing Toeristisch Infopunt
Voor kennisgeving aannemen.

Besluit
Aanhouden
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Kiezen locatie camperplaatsen Hulst
Kiezen uit 3-tal locaties of ontwerpen t.b.v. het realiseren van de
camperplaatsen in Hulst nabij de binnenstad

Besluit
Aanhouden
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Gunning civiele werkzaamheden t.b.v. de herinrichting van de Frederik
Hendrikstraat te Lamswaarde
Kennisnemen van het proces verbaal van aanbesteding t.b.v. de reconstructie
van de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde
Akkoord gaan met de gunning van de werkzaamheden aan EVS bv te
Westdorpe

Besluit
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Absdaalseweg 66 Hulst
1. de vergunde schuur in de eerstvolgende herziening van
bestemmingsplan ‘Buitengebied Hulst’ met een bouwvlak te
bestemmen.
2. handhavend op te treden tegen de niet vergunde schuur.
3. in principe geen medewerking te verlenen aan een woning ter plaatse.

Besluit
Accoord
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Beleid huisvesting arbeidsmigranten en seizoensarbeiders
In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van het beleid en deze
wijzigingen tijdens de commissie Ruimte voorleggen.

Besluit
Accoord
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Mispad 1a Kuitaart
1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Mispad 1A Kuitaart’ ter inzage leggen.
2. Instemmen om twee bouwtitels naar de gemeente Sluis te verplaatsen.
3. Anterieure overeenkomst sluiten.

Besluit
Accoord
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College-advies beleidsregel 13 Algemeen Maatschappelijk Werk
* conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Hulst 2007,
Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007 en de lijst
subsidieplafonds en grondslagen 2020 aan Stichting Hulst voor Elkaar voor het
beleidsveld 13 een subsidie verlenen van € 254.634,00;
* bijgaande uitvoeringsovereenkomst vaststellen.

Besluit
Akkoord
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College-advies beleidsveld 12.2 Diensten bij Wonen met Zorg
* conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Hulst 2007,
Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007 en de lijst
subsidieplafonds en grondslagen 2020 aan Stichting Hulst voor Elkaar voor het
beleidsveld 12.2 een subsidie verlenen van € 104.447,00;
* bijgaande uitvoeringsovereenkomst vaststellen.
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