GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 4 september 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: A+O, 18.016045 / 18.002924
: Concept Regionaal Beleidsplan 2019-2022
: 1. Kennis nemen van het Concept Regionaal Beleidsplan 2019-2022 van de
politieregio Zeeland-West-Brabant.
2. Het Concept Regionaal Beleidsplan ter consultatie aan de raad aan te bieden in
de opinieraad van 2 oktober 2018.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

18.016644

: FIN, 18.014930 / 18.002773
: Programmabegroting 2019-2022
: 1. Kennis nemen van de uitkomst van de begroting 2019 en de meerjarenraming
2020-2022;
2. Vaststellen van de productenraming 2019 en de bijlagen bij de begroting 2019;
3. Kennis nemen van de Programmabegroting 2019-2022 met de daarbij
behorende 1e en 2e begrotingswijziging 2019 en deze aan de gemeenteraad
voorleggen;
4. Bij het beschikbaar stellen van kredieten voor de investering Verbetering centrum
Krabbendijke en de investering aanleg Fietspad Vlake de gemeenteraad
voorstellen een nieuwe reserve te vormen, genaamd “Reserve dekking
kapitaallasten”;
5. Kennis te nemen van het overheadpercentage van 94,65 van de primaire
loonkosten en dit aan de gemeenteraad voorleggen;
6. Kennis te nemen van de “nieuwe ontwikkelingen” en deze eveneens voor te
leggen aan de gemeenteraad.
: Conform advies.
: SAM, 18.016095 / 18.002925
: Aanpak MBO Ziekteverzuim
: Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met voorliggend voorstel en dit te
bekostigen uit de kostenpost ‘gemeentelijke projecten’ die is ondergebracht bij de
GGD.
: Conform advies.
: SAM, 18.016112 / 18.002926
: Borging project zeeland zonder zelfmoord
: Uw college wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de verlenging van het project Zeeland Zonder Zelfmoord
voor de periode september 2018 tot september 2020. Deze periode is gelijk aan
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Beslissing

de proeftuinperiode van 113Zelfmoordpreventie.
2. Hiervoor een bedrag van € 2.919,98,- beschikbaar te stellen en ten laste
brengen van de kostenpost gemeentelijke projecten die is ondergebracht bij de
GGD Zeeland.
: Conform advies. Het college wenst wel graag terugkoppeling over het effect van de
aanpak.

BMH, 18.016531 / 18.002927
Instelling en inrichting begeleidingscommissie RUD-Zeeland.
1. Kennisnemen van de achtergronden en instelling van de begeleidingscommissie;
2. Instemmen met het voorstel als genoemd in het stuk dat daar vanuit Reimerswaal namens de
Sorbet-gemeenten zitting in wordt genomen;
3. Dit advies als ingekomen stuk ter kennisname brengen van de gemeenteraad.
GW, 18.015933 / 18.002627
Vragen ex art.44 RVO van de fractie van de VVD inzake het baggeren van de Koningin
Julianahaven in Yerseke
De vragen beantwoorden overeenkomstig bijgevoegde concept-brief en deze conform de hiervoor
geldende procedure ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad via de ingekomen stukken
en mededelingen.

bestuurssecretariaat
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