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Hamerstukken
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Bespreekstukken

4.1

Aankoop grond tbv reconstructie Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde
Instemmen met het aankopen van een strook grond van circa 341 m² voor €
9,- per m² ten behoeve van de reconstructie van de Frederik Hendrikstraat.
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Verkoop landbouwgrond Zoutestraat te Hulst
Instemmen met het verzoek tot wensen en bedenkingen over de verkoop van
de agrarische percelen aan de Zoutestraat te Hulst
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Zeeuws beleidskader Social Return (SROI)
- Instemmen met het Zeeuws beleidskader Social Return;
- De VZG op de hoogte stellen van het collegebesluit t.a.v. het Zeeuws
beleidskader SROI;
- Het inkoopbeleid van de gemeente Hulst aanpassen op het vastgestelde
Zeeuws beleidskader SROI;

- In afstemming en samenwerking met de gemeenten Sluis en Terneuzen
komen tot een subregionale uitvoering van SROI-beleid.
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Aanwijzing lokale omroep vanaf 2020
Voorstel:
-akkoord te gaan met de antwoorden op de 4 eisen van het CvdM aangaande
GO-RTV;
-akkoord te gaan met de antwoorden op de 4 eisen van het CvdM aangaande
Omroep Hulst;
-akkoord te gaan met het aanvullend advies aan het CvdM om Omroep Hulst
aan te wijzen als lokale media-instelling voor de gemeente Hulst
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4.5

Opleggen last onder dwangsom Kerkstraat, Clinge
In verband met voortdurende overtreding bestemmingsplanbepalingen en APV
dient tot handhaving te worden overgegaan.
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organisatie CultuurBIJeenkomst 2019
Akkoord te gaan met het organiseren van de Culturele BIJEENkomst en hiervoor
een bedrag beschikbaar te stellen van 2.500,--.
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Begraafplaats Graauw
De fractie op de hoogte stellen hoe het reguliere beheer wordt uitgevoerd en
dat wij de afgelopen periode het nodige onderhoud hebben uitgevoerd.
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4.8

inzetten uitvoeringsbudget zeeuws sportakkoord
Kennis te nemen van de activiteiten die worden uitgevoerd in kader van
uitvoering Zeeuws Sport Akkoord;
Akkoord te gaan om Hulst voor Elkaar, onder regie van de gemeente, hieraan
uitvoering te geven.
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