GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 6 november 2018
: kamer van de burgemeester

GRB, 18.019448 / 18.003091
Project Vroegsignalering schulden GR De Bevelanden - pilot 2019-2020.
Uw college wordt voorgesteld om de gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met:
1. de uitvoering van de pilot Vroegsignalering in 2019 en 2020 door de afdeling Werk Inkomen
en Zorg van GR De Bevelanden;
2. hiervoor in 2019 en 2020 een bedrag van € 28.600,00 bijramen op product 463001
(Verbetering inkomenssituatie) / kostensoort 4341402 (Bijzondere bijstand) en ten laste
brengen van onvoorzien structureel.
GW, 18.016259 / 18.002560
Ondertekening Zeeuwse Bijenstrategie
 ondertekenen van de machtiging en deze aan de contactpersoon retourneren;
 invulling geven aan één of meerdere van de voorgestelde ambities en/of projecten.ondertekenen van de machtiging en deze aan de contactpersoon retourneren;
 invulling geven aan één of meerdere van de voorgestelde ambities en/of projecten.
REO, 18.020115 / 18.002771
Vragen van de fracties van de ChristenUnie en Leefbaar Reimerswaal en van Interjensen B.V.
over het project Groen Gas Rilland van energiebedrijf Engie aan de Bathpolderweg 10 in
Rilland.
De fracties van de ChristenUnie en Leefbaar Reimerswaal hebben 11 schriftelijke vragen als
bedoeld in artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad
gesteld over de vestiging van een biovergister aan de Bathpolderweg 10 in Rilland. Verder zijn
namens Interjensen B.V. aanvullende vragen gesteld over het project Groen Gas Rilland.
Geadviseerd wordt:
1. De schriftelijke vragen van de fracties van de CU en LR te beantwoorden met bijgaande
conceptbrief 18.020116;
2. De vragen van Interjensen B.V. te beantwoorden met conceptbrief 18.020171;
3. De besluitraad met conceptmededeling 18.020170 te informeren over de beantwoording van
de vragen die zijn gesteld door de fracties van de CU en LR en door Interjensen B.V.
REO, 18.018706 / 18.003430
Start inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Willem Kosterlaan e.o.,
Krabbendijke
Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van het initiatief voor het realiseren van 34 appartementen en een
ontmoetingsruimte als vervanging van 86 zorgappartementen in het zorgcentrum Ter Weel
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aan de Willem Kosterlaan 1 in Krabbendijke;
2. in te stemmen met het bijgaande voorontwerpbestemmingsplan Willem Kosterlaan e.o.,
Krabbendijke (bestaande uit toelichting, regels en verbeelding);
3. het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de inspraak en te starten met het
vooroverleg ex artikel 3.1.1, lid 1, Bro;
4. het voorontwerpbestemmingsplan gedurende 4 weken ter inzage te leggen en kenbaar te
maken in de rubriek Reimerswaal Info van het Advertentieblad Reimerswaal en op de
gemeentelijke website;
5. de initiatiefnemer schriftelijk te informeren.
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