GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 30 oktober 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: GW, 18.019329 / 17.000299
: Herinrichting Havendijk Yerseke
:
1. Instemmen met de inrichting van de Havendijk te Yerseke conform plan;
2. Bijbehorende kosten dekken conform dekkingsvoorstel;
3. Het voornemen tot aanpassen van de inrichting van de Havendijk en de
daarbij behorende kosten voor te leggen aan de opinieraad van 6 november
2018 en besluitraad van 27 november 2018;
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: REO, 18.014940 / 18.002764
: Algemene Voorwaarden gemeente Reimerswaal 2018 voor de uitgifte van
bouwgrond.
: Om de in dit advies genoemde redenen wordt geadviseerd
1. In te stemmen met het hanteren van de 5 sets algemene voorwaarden voor
de uitgifte van bouwgrond;
2. De opinieraad in zijn vergadering van 4 december 2018 in de gelegenheid te
stellen zijn mening te vormen over de aangepaste algemene voorwaarden;
3. De sets algemene voorwaarden met concept raadsvoorstel 18.014938 ter
vaststelling voor te leggen aan de besluitraad in zijn vergadering van 18
december 2018.
: Conform advies.

REO, 18.017631 / 18.003248
Buitendijks belevingspunt aan de Westerscheldedijk ter hoogte van de Zimmermanweg te
Rilland
Om de in het advies genoemde argumenten wordt geadviseerd in te stemmen met de realisering
van een belevingsplek onder voorwaarden dat:
 het eigendom en onderhoud overgaat naar de gemeente door het vestigen van een
privaatrechtelijke overeenkomst;
 het monument wordt ingedeeld bij het product Recreatievoorzieningen (457.000) en jaarlijks
€ 1000,-- wordt toegevoegd aan dit product om het beheer en onderhoud te kunnen
uitvoeren;
 hiervoor beide posten 438.0006 (Onderhoud & reparatie) en 438.0812 (Onderhoud volgens
de VOG) van product 457.000 (Recreatievoorzieningen) structureel te verhogen met € 500,--.
 deze kosten ten laste te brengen van onvoorzien structureel, zie begrotingswijziging met
documentnummer 18.018315.
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REO, 18.018902 / 18.003478
Raamovereenkomst prestatieafspraken 2018-2022
Om de in advies genoemde argumenten wordt geadviseerd:
1. In te stemmen met en het vaststellen van de ‘Raamovereenkomst prestatieafspraken 20182022’ en de jaarlijkse ‘Prestatieafspraken 2019’;
2. Wethouder Sinke de ‘Raamovereenkomst prestatieafspraken 2018-2022’ én de
‘Prestatieafspraken 2019’, samen met de andere betrokken partijen, te laten ondertekenen
op 31 oktober 2018.
SAM, 18.019024 / 18.003499
Advies nieuwe tarieven gebruik gemeentelijke accommodaties 2019
Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met de verhoging van de huidige tarieven voor
gebruik gemeentelijke accommodaties met 1,3%, zijnde de gemeentelijke index.
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