GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 28 augustus 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: BMH, 18.015531 / 18.002145
: Plan van aanpak Regionale Energie Strategie (RES)
:  Instemmen met het voorstel tot vaststellen van het plan van aanpak voor het
ontwikkelen van een Regionale Energie Strategie.
 Instemmen met de voorgestelde bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging
en ambtelijke inzet van eigen medewerkers (BMH en REO).
 Dekking van de kosten voor de komende jaren te bekostigen uit de ontvangen
bijdrage IBP.
 Instemmen met het voorstel om deze afspraken te bevestigen middels een
nader vast te stellen regio-overeenkomst.
: Conform advies.
Wethouder D. Verburg treedt op als portefeuillehouder klimaatbeleid.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: GW, 18.016015,18.016020 / 18.000906
: College advies uitvoeringskrediet herinrichting centrum van Krabbendijke
: Het college wordt geadviseerd om:
 Conform advies in te stemmen met het uitvoeringskrediet voor de herinrichting
van het centrum van Krabbendijke bij uitvoering in één fase
 Het voorstel conform advies voor te leggen aan de opinieraad van 4 september
2018 en de besluitraad van 25 september 2018.
: Conform advies.

GRB, 18.015529 / 18.002827
Subsidieaanvraag vluchtelingenwerk 2019, vaststellen subsidie 2017
Advies:
Uw college wordt voorgesteld om de raad te verzoeken in te stemmen met:
1. de subsidieaanvraag van Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland 2019;
2. het vaststellen van de subsidie 2017 aan Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland en de
gevraagde aanvullende bijdrage van € 723,00 toe te kennen;
SAM, 18.015421 / 17.005425
Subsidieaanvraag ZeelandPas 2018
Uw college wordt gevraagd:
 Kennis te nemen van de evaluatie ZeelandPas 2017
 in te stemmen met een bedrag van € 3.000,- ten behoeve van de ZeelandPas 2018
 de VVV schriftelijk op de hoogte te brengen middels bijgevoegde brief

18.016399

1

GEMEENTE REIMERSWAAL
SAM, 18.015121 / 18.002747
Schriftelijke vragen PvdA inzake ESF gelden praktijkonderwijs
Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de, door de fractie van de PvdA Reimerswaal
gestelde vragen en in te stemmen met de beantwoording hiervan.
SAM, 18.015558 / 18.002785
Jaarverslag en jaarrekening 2017 CZW Bureau
Uw college wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2017 van het
CZW Bureau.
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