Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

14-04-2020

Tijd

9:00 - 14:00

Locatie

Commissiekamer

Voorzitter

J.F. Mulder

Aanwezigen

D.J.G.M. van Damme-Fassaert, G.F.A. Depauw, J.P.E.M. Hageman, J.F.
Mulder, R. Ruissen, A.A.V. Totté en S. ter Wal

Toelichting

1

Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 april 2020

Besluit
Accoord
2

Charter Diversiteit
Het College besluit:
- akkoord te gaan met het ondertekenen van het Charter Diversiteit
- een werkgroep aan te stellen die de doelstellingen van het Charter bepaalt en
deze tot uitvoering brengt

Besluit
Accoord
3

Regionale samenwerking ihkv de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Uw college wordt voorgesteld om akkoord te gaan:
• met de bevindingen van de regionale projectgroep naar aanleiding van een
onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden rondom de werkzaamheden
van de Functionaris Gegevensbescherming;
• met de opzet van een regionaal FG-team en met het uitspreken van de
intentie om hierbij aan te sluiten met ingang van 1 januari 2021.

Besluit
Accoord

4

Omroep Hulst - update svz plus reactie zienswijze
-akkoord te gaan met de reactie op de zienswijze GO-RTV en deze aan de
Raad voor te leggen
-akkoord te gaan met de update stand van zaken Omroep Hulst en deze aan
de Raad voor te leggen

Besluit
Accoord
5

Herstructueren taken begraafplaats
Akkoord gaan het voorstel om de taken van de grafdelver te herstructureren

Besluit
Accoord
6

Verzoek Tennisvereniging Hontenisse
Het verzoek van Tennisvereniging Hontenisse om privatiseringsovereenkomst
ongedaan te maken en de gedane investeringen te compenseren afwijzen.
De kosten van het rechtzetten van de lichtmasten ten laste te brengen van het
Investeringskrediet 2020.

Besluit
Accoord
7

Toekennen Subsidie Stichting 4 het Leven
* Een ontheffing verlenen aan de formele eis dat de organisatie in de gemeente
Hulst gevestigd moet zijn, gezien de unieke en impactvolle activiteiten die de
Stichting organiseert voor ouderen.
* conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Hulst 2007,
Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007 en de lijst
subsidieplafonds en grondslagen 2020 aan Stichting 4 het Leven voor het
beleidsveld Ondersteunend Ouderenwerk een subsidie verlenen van € 525,00

Besluit
Accoord
8

Actualisatie subsidiebeleid
Kennisnemen van de stukken inzake de actualisatie van het Subsidiebeleid
gemeente Hulst.
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Besluit
Accoord
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Huwelijk op locatie en aanwijzen BABS voor één dag
In te stemmen met:
- het eenmalig aanwijzen van Boerderijcamping Perkpolder (Zeedijk 9 4588 RG
Walsoorden) als huwelijkslocatie en wel op zaterdag 5 september 2020;
- de benoeming van de heer P.G. Blankers tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente Hulst voor één dag en wel op zaterdag 5
september 2020.

Besluit
Akkoord
10

intrekken ontheffing
n.a.v. bezwaarschrift overgaan tot intrekking ontheffing hoefdieren

Besluit
Akkoord
11

Financiële afsluiting projecten gemalen en drukriolering.
De drie projecten afsluiten.

Besluit
Akkoord
12

Wateroverlast Leeghwaterstraat.
Ik stel voor om:
De trottoirs en bermen aan de Leeghwaterstraat ter hoogte van de
verkeersdrempel te verlagen.
De omwonenden te adviseren om ontlastputjes aan te brengen in hun
dakafvoeren.
De bewoners van Leeghwaterstraat 20 en direct omwonenden middels
bijgaande brief te informeren over de maatregel welke de gemeente op korte
termijn zal uitvoeren en de langere termijn ideeën om wateroverlast in de
toekomst te voorkomen.

Besluit
Akkoord
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Aanleg Waaike, Duivenhoeksestraat te Paal
In de herziening van bestemmingsplan ‘Kernen Hulst’ de locatie bestemmen
als Groen en mogelijkheden voor een dierenweide en een schuilgelegenheid
opnemen.

Besluit
Akkoord
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