GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 29 januari 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: GW, 19.001256 / 19.000180
: Uitnodiging Bestuurlijke Bijeenkomst Schone Schelde
:
 Bijwonen Bestuurlijke Bijeenkomst op dinsdag 19 februari 2019 van 14.00 –
16.00 uur locatie Het Topshuis Noordzee route Vrouwenpolder;
 Het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant Schone Schelde tijdens
de bestuurlijke bijeenkomst met als doel om gezamenlijk (overheden en
bedrijven) het zwerfvuilprobleem in en rond de Schelde aan te pakken;
 Kennisnemen van de uitnodiging en het samenwerkingsconvenant.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

19.001871

: REO, 19.000958 / 19.000128
: Vragen van de fractie van de ChristenUnie naar aanleiding van een nieuwsbrief
van het Bestuurlijk Platform De Bevelanden.
: Door de fractie van de ChristenUnie zijn op 28 december 2018 enkele vragen gesteld
naar aanleiding van de nieuwsbrief van het Bestuurlijk Platform De Bevelanden van
december 2018.
Geadviseerd wordt:
1. de vragen te beantwoorden met de conceptbrief 19.000133;
2. de leden van de gemeenteraad met bijgaande concept-mededeling
19.000961 te informeren over de beantwoording.
: Conform advies.
: SAM, 18.022446 / 18.004005
: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Reimerswaal 2019
: Uw college wordt geadviseerd om aan de besluitraad te verzoeken met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Reimerswaal 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking
van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Reimerswaal 2018.
: Conform advies.
: SAM, 19.000872 / 19.000113
: Voordracht leden Raad van Toezicht Stichting SOM
: U wordt verzocht:
1. kennis te nemen van de voordracht van de kandidaat-leden Raad van
Toezicht van Stichting SOM;
2. de voordracht van de kandidaat-leden voor te leggen aan de gemeenteraad
en de CV’s van de kandidaten tijdelijk en vertrouwelijk bij de griffie voor de
raadsleden ter beschikking te stellen;
3. de gemeenteraad verzoeken om de voordracht over te nemen en de vijf
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Beslissing

bestuurssecretariaat
19.001871

kandidaten te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting
SOM;
4. na de benoeming door de raad zowel Stichting SOM, als de gemeenten
Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht schriftelijk hierover te
informeren.
: Conform advies
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