GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 21 augustus 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: A+O, 18.015990 / 18.002909
: Vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau: raadsvoorstel
: De gemeenteraad voorstellen:
1. Kennis te nemen van de uitgangspunten zoals verwoord in het voorstel Vorming
Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau van 8 juni 2018 en de daarin
geformuleerde bestuurlijke beslispunten en de daarin beschreven toekomstige
koers te onderschrijven;
2. Voor de vorming van een regiobureau ter ondersteuning van het OZO met
ingang van 2018 een structurele bijdrage beschikbaar te stellen van 1 euro per
inwoner, met dien verstande dat de instandhoudingstermijn van het regiobureau
in eerste instantie wordt bepaald op drie jaar en er na twee jaar een evaluatie
plaatsvindt naar de meerwaarde van het regiobureau.
3. Kennis te nemen hoe de financiële gevolgen ad 2 voor Reimerswaal in het
Meerjarenperspectief 2019-2021 al zijn opgenomen.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: SAM, 18.014265 / 18.002394
: Concept Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
: Uw college wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de concept kadernota sociaal domein 2019 – 2022 en
hierop een reactie te geven;
2. Dit voorstel van de leden van de gemeenteraad door middel van bijgevoegde
conceptbrief kenbaar te maken aan het SWVO.
: Conform advies.

REO, 18.015042 / 18.002799
Verzoek van het Nationaal Park Oosterschelde om financiële bijdrage voor het organiseren
van een kenniscongres over de Oosterschelde
Het bestuur van Stichting Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde heeft gevraagd om een
financiële bijdrage voor het organiseren van een kenniscongres over de toekomst van de Oosterschelde. Om de in het advies genoemde redenen wordt voorgesteld in te stemmen met een bijdra-ge
van € 2.200,00. Die kosten kunnen worden gedekt uit de kostenplaats Recreatie en Toerisme.
FIN, 18.012267 / 18.001650
Jaarrekening 2017
Kennisnemen van de wijzigingen in de jaarrekening 2017 als gevolg van de uitspraak van de Hoge
Raad in de rechtszaak van Enduris tegen de precariobelasting 2015 van de gemeente Hulst
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SAM, / 18.000082
Vaststelling programma onderwijshuisvesting PO 2019
Onder voorbehoud van conform vaststelling eind dit jaar door de raad:
1. het programma voor de onderwijshuisvesting PO 2019 vaststellen;
- het bekostigingsplafond 2019 voor het bijzonder basisonderwijs op € 537.703,02;
- een krediet van € 537.703,02 beschikbaar stellen in 2019 voor de benodigde onvoorziene
investering en de jaarlijkse kapitaallasten ervan ten laste brengen van onvoorzien structureel;
2. de scholen na conform vaststelling eind dit jaar door de raad informeren over de besluitvorming.
SAM, 18.012076 / 18.001887
Jaarrekening en jaarverslag 2017 van Stichting SOM
U wordt verzocht de raad te vragen in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2017
van Stichting SOM.
GW, 18.012286 / 18.002346
Dierenambulance Zeeland
1. In te stemmen met het gezamenlijk afnemen (de vijf Bevelandse gemeenten), van het uniforme
en complete dienstenpakket van de dierenambulance Zeeland;
2. In te stemmen met een vergoeding die stapsgewijs wordt verhoogd in een periode van 3 jaar
van € 0,12 cent per inwoner in 2018, naar € 0,18 per inwoner in 2019 en € 0,24 per inwoner in
2020.
3. De bijdrage ten laste brengen van onvoorzien structureel.
GW, 18.012342 / 18.002357
Beschikbaar stellen krediet projectmatig vervangen van lichtmasten in 2018
Krediet van € 101.700,-- (excl. BTW) beschikbaar stellen voor het projectmatig vervangen van
lichtmasten in 2018.
SAM, 18.012230 / 18.002242
Jaarstukken 2017 GGD Zeeland
Uw college wordt geadviseerd:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2017 van de GGD Zeeland en deze ter kennis name voor te
leggen aan de raad.
2. GGD Zeeland op de hoogte te stellen van uw besluit door middel van brief.
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