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Vervolg kwestie Seerattstraat 24 en 26
Instemmen met het terugkopen van de grond van 120 m2 en daarna het
vorderen van ontruiming van de grond van circa 12 m2.
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Middelen beschikbaar stellen t.b.v. het verlenen voor de opdrachten voor
bodemonderzoek en besteksgereed maken Wolfstraat in Hogeweg 5
Wij stellen u voor akkoord te gaan met het verstrekken van de opdrachten voor
het uitvoeren van bodemonderzoeken en het aanbestedingsgereed maken van
de Wolfstraat in het plan Hogeweg 5 en hiervoor de middelen beschikbaar te
stellen.
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welstandsadvies Mulderstraat
Kennis nemen van de brief aan de gemeenteraad en vasthouden aan het
welstandsadvies
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Projectplan Vaart in Veiligheid
- Instemmen met het Projectplan Vaart in Veiligheid.
- Instemmen met de opdracht aan de werkgroep voor de 3 pilots.
- Instemmen met de financiering van de pilots.
- Instemmen met de projectleiding op de pilots door Dwarsdoen en Athena
Instituut.
- De financiering van de projectleiding uit laten voeren door de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.

Besluit
Akkoord
6

Samenwerkingsagenda Zeeuwse gemeenten en CZ 2020
Uw college wordt geadviseerd om in te stemmen met de samenwerkingsagenda
Zeeuwse gemeenten en CZ 2020.
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Deelovereenkomst beschermd wonen 2020
Geadviseerd wordt aan uw college:
• In te stemmen met de deelovereenkomst beschermd wonen 2020;
• Mandaat te verlenen voor de uitvoering van maatwerkvoorzieningen
beschermd wonen Zorg in Natura door de centrumgemeente Vlissingen voor
2020, conform bijgevoegd mandaatbesluit.
Geadviseerd wordt aan de burgemeester:
• Volmacht te verlenen aan wethouder A.A. Vader van de centrumgemeente
Vlissingen voor het ondertekenen van de deelovereenkomst beschermd wonen
2020.
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