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Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 september jl.

Besluit
Akkoord
2

Regionale impuls – Versterk de Scheldekust – Definitief ontwerp
Kennisnemen van de brochure met het definitief ontwerp 'Versterk de
Scheldekust' in aanloop naar de sfeersessie met bestuurders op 18 september
a.s.

Besluit
V.k.a
3

Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen
•

Kennis nemen van bijgevoegde concept ‘strategische regiovisie
Zeeuws-Vlaanderen’, waarbij het college de vier ambities uit het
bijgevoegde concept-document herkent en deelt als de gezamenlijke
Zeeuws-Vlaamse kansen en opgaven en daarmee de basis van de
strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen;

•

Besluiten om de geformuleerde ambities in de gezamenlijke, ZeeuwsVlaamse raadsinformatiebijeenkomst op 7 oktober voor te leggen aan
de gemeenteraden en daarbij te toetsen of deze ambities ook door de
raden gedragen worden als basis voor de verdere uitwerking en
invulling van de regiovisie;

Besluit
Akkoord
4

Beleidsplan begraafplaatsen
Uit de voorziening begraafplaatsen een bedrag € 30.000,-- beschikbaar stellen
tbv het opstellen van een beleidsplan begraafplaatsen van de gemeente Hulst.
Adviesbureau Kybys opdracht verstrekken voor het opstellen van het

beleidsplan begraafplaatsen gemeente Hulst incl. de aanschaf van de
tarieventool en het aanpassen van de
begraafplaatsverordening/uitvoeringsbesluit.

Besluit
Akkoord
5

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.

Besluit
Akkoord. Middels brief Heijmans eerst om goedkeuring vragen voordat gestart
wordt met de werken.
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Subsidie 2020 beleidsveld 12.1 HvE
* 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 12.1 een subsidie verlenen van € 357.514,00;
* bijgaande uitvoeringsovereenkomst vaststellen.

Besluit
Akkoord
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advies jaarverslag en jaarrekening CZW-Bureau 2019
Uw college wordt geadviseerd kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening CZW-Bureau 2019

Besluit
V.k.a.
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Jaarverantwoording Wet kinderopvang 2019
- De jaarverantwoording Wet kinderopvang 2019 vaststellen en indienen bij de
Inspectie van het Onderwijs
- De jaarverantwoording ter kennisgeving toesturen aan de gemeenteraad.
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Besluit
Akkoord
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bezwaar tegen voorwaarde in omgevingsvergunning
Bezwaren ongegrond verklaren (omgevingsvergunning plaatsen schuifpoort
met open constructie aan voorzijde Lijsterbes 25 te Sint Jansteen).

Besluit
Akkoord
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Verplaatsen bedrijfswoning Roskamstraat 42 te Kapellebrug
Bestemmingsplanprocedure opstarten voor het verplaatsen van de
bedrijfswoning Roskamstraat 42 te Kapellebrug.

Besluit
Akkoord
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Financiële bijdrage 2020 aan HvE tbv MEE-taken.
Geadviseerd wordt aan Stichting Hulst voor Elkaar voor het jaar 2020 een
financiële bijdrage van maximaal € 278.190,- te verlenen ten behoeve van de
uitvoering van de ‘MEE-taken’, onder de voorwaarde dat de stichting de
producten/activiteiten levert, zoals opgenomen in het productenboek
behorende bij de aanvraag voor een financiële bijdrage 2020.

Besluit
Akkoord
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