GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 23 oktober 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: BMH, 18.018417 / 18.003340
: Begrotingswijziging 2019 vanwege overdracht asbesttaken naar RUD-Zeeland
: Kennisnemen van de overdracht van asbesttaken naar de RUD-Zeeland;
1. De bijbehorende begrotingswijziging voorleggen aan de gemeenteraad met
het voorstel om een zienswijze in te dienen middels bijgevoegde conceptbrief;
2. Instemmen met het voorstel om de gemeenteraad voor te stellen na de
opinieraadsvergadering van 6 november 2018 een besluit te nemen over het
indienen van een zienswijze;
3. Deze extra kosten voor 2019 (€ 13.500) bij te ramen op product 474000
(Milieubeheer) / kostensoort 4433017 (Regionale uitvoeringsdienst). Voor
2020 en verder dient de gemeentelijke begroting structureel te worden
bijgeraamd met een bedrag van € 27.000.
4. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen van onvoorzien structureel.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

18.019618

: REO, 18.019563 / 18.002771
: Vragen van Tuinderij Hoogendoorn B.V. over het project 'Groen Gas Rilland'
van energiebedrijf Engie aan de Bathpolderweg 10 in Rilland.
: Door mevrouw I.A. Hoogendoorn-de Voogd zijn namens Tuinderij Hoogendoorn B.V.
uit Rilland vragen gesteld over de stand van zaken van het project Groen Gas
Rilland. Voorgesteld wordt haar vragen te beantwoorden met bijgaande conceptbrief
18.019564.
: Conform advies.
: REO, 18.018988 / 18.003493
: Toepassen coördinatieregeling Wro voor de nieuwbouw van een kerkgebouw
aan de Zandweg 1C in Kruiningen
: Om de in het advies aangegeven argumenten wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het toepassen van de Coördinatieregeling Wro ten
behoeve van het realiseren (via een bestemmingsplan en een
omgevingsvergunning) van een kerkgebouw voor de Vrije Gereformeerde
Gemeente Kruiningen op de projectlocatie van de voormalige agrarische
loods aan de Zandweg 1C in Kruiningen;
2. De opinieraad van 6 november 2018 een mening te vragen over het
toepassen van de Coördinatieregeling Wro voor dit project;
3. De besluitraad met bijgaand conceptvoorstel 18.018987 in zijn vergadering
van 27 november 2018 voor te stellen te besluiten de Coördinatieregeling
Wro toe te passen voor dit project.
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Beslissing

: Conform advies.

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 18.018923 / 18.003228
: Vragen ex art.44 RVO van de VVD
: Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde beantwoording
van de vragen van de VVD met betrekking tot vaccinatiegraad.
: Conform advies, met dien verstande dat de redactie van de antwoordbrief nog
enigszins wordt aangepast.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: SAM, 18.019192 / 18.003361
: 1e begrotingswijziging 2018 GGD Veilig Thuis
: Uw college wordt geadviseerd de besluitraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD Zeeland ten
behoeve van Veilig Thuis;
2. De benodigde middelen voor 2018 ad. € 9.606,53,- eenmalig bij te ramen op
product 468200 (Veiligheid, jeugdreclassering) en kostensoort 4380023
(Veilig Thuis), en ten laste te brengen van onvoorzien incidenteel;
3. De benodigde middelen voor 2019 en verder ad. € 11.582,02,- structureel bij
te ramen op product 468200 en kostensoort 4380023, en ten laste te brengen
van onvoorzien structureel.
U wordt geadviseerd:
4. De GGD Zeeland op de hoogte te stellen van het besluit van de raad inzake
de 1e begrotingswijziging 2018 via bijgevoegde conceptbrief.
: Conform advies.

FIN, 18.019187 / 18.003246
Septembercirculaire 2018
 kennisnemen van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over de
jaren 2016 – 2022;
 gelet op het inzetten van de stelpost t.b.v. IBP, de gemeenteraad door middel van bijgevoegd
conceptvoorstel infomeren.
 De septembercirculaire verwerken in de Programmabegroting 2019 – 2022.
GRB, 18.018546 / 18.003206
2e kwartaal rapportage afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 2e kwartaal rapportage van de afdeling
Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden en dit voorstel ter kennisname aan te bieden aan
de gemeenteraad middels de ingekomen stukken en mededelingen.
GW, 18.018373 / 18.003290
Aanbieding ontwerp 8e begrotingswijziging 2018 O.L.A.Z.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met:
 de 8e begrotingswijziging 2018 O.L.A.Z. met betrekking tot de meerkosten voor het
verwerken en vermarkten van plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons;
 het verwerken van de meeropbrengsten voor vergoeding vermarkting in de gemeentelijke
begroting;
 een mededeling aan de gemeenteraad te doen betreffende deze wijziging.
REO, 18.015011 / 18.002790
bestuurssecretariaat
18.019618
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Toepassing Coördinatieregeling Wro voor het projectgebied Brandweerkazerne' in Rilland.
Om de in het advies aangeven argumenten wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met toepassing van de Coördinatieregeling Wro voor het bestemmingsplan
'Brandweerkazerne, Rilland' en de omgevingsvergunning voor het bouwplan voor een
brandweerkazerne annex steunpunt voor de gemeentelijke buitendienst in Rilland;
2. De besluitraad, na raadpleging van de opinieraad op 6 november 2018 op basis van de
notitie 18.015007, in zijn vergadering van 27 november 2018 met bijgaand conceptvoorstel
18.015010 voor te stellen te besluiten de Coördinatieregeling Wro toe te passen voor het
project.
SAM, 18.019017 / 18.000590
Verward in Zeeland – regionaal plan van aanpak voor mensen met verward gedrag
Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met het regionaal plan van aanpak voor mensen met
verward gedrag ‘Verward in Zeeland’ en deze stukken ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.

bestuurssecretariaat
18.019618
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