GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 26 februari 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: BMH, 19.003251 / 19.000030
: Actualisatie arbeidsmigrantenbeleid
:
1. Kennis te nemen van het geactualiseerde beleid met de beschrijving van de
randvoorwaarden om een kleinere afstand tot de spuitzone te mogen
hanteren en de nog aanwezige knelpunten.
2. Ondanks dat het beleid nog knelpunten kent (en voor de eenduidigheid van
dit advies), maar de materie zeer complex is, wordt voorgesteld het
geactualiseerde beleid inzake het buitengebied van Reimerswaal ter
discussie te brengen in een opinieraad om eventuele nadere kaderstelling op
te halen;
3. Onderschrijven van de beantwoording van de vragen van de SGP-fractie en
kennis nemen van het feit dat de huisvesting van arbeidsmigranten in het
buitengebied thans risico’s kent.
4. Instemmen met het voorstel om met de gemeenteraad een gedachtewisseling
te starten om naast de eventuele vaststelling van voorgesteld beleid om de
huisvestingsmogelijkheden van arbeidsmigranten (niet in gezinsverband) te
vergroten middels de notitie aan de opinieraad.
: Conform advies.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

19.003781

: SAM, 19.002421 / 18.004179
: Lokaal Jeugdbeleid 2019 - 2022
: Uw college wordt voorgesteld de besluitraad middels opinieraad voor te stellen om in
te stemmen met de de nota Reimerswaals Jeugdbeleid 2019 – 2022 en het daarbij
behorende uitvoeringsplan voor 2019.
: Conform advies. Het college heeft behoefte aan het parallel nog toevoegen aan het
beleid, van een praktisch vorm gegeven nulmeting. Een en ander in overleg met de
portefeuillehouder uit te werken.
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bestuurssecretariaat
19.003781

: A+O, 19.003693 / 19.000590
: Overeenkomst samenwerking OZO en vorming Regiobureau
: Vaststellen van de concept-Samenwerkingsovereenkomst Overleg
Overheden zoals aangeboden.
: Conform advies.

Zeeuwse

: REO, 19.000118 / 18.002790
: Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Brandweerkazerne, Rilland en
ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor een brandweerkazerne en een
steunpunt voor de gemeentelijke buitendienst aan de Valckenisseweg 13 in
Rilland.
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van het initiatief voor de bouw van een brandweerkazerne
met een steunpunt voor de gemeentelijke buitendienst aan de
Valckenisseweg 13 in Rilland;
2. in te stemmen met bijgaand ontwerpbestemmingsplan 'Brandweerkazerne,
Rilland' (bestaande uit toelichting, regels en verbeelding);
3. in afwijking van de inspraakverordening in te stemmen met het overslaan van
de voorontwerp-fase;
4. na meningsvorming door de opinieraad op 12 maart 2019 het
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning op de
gebruikelijke wijze ter visie te leggen voor de vaststellingsprocedure;
5. de omwonenden van de projectlocatie met de conceptbrief 19.000167 actief
te informeren over het voorliggende bestemmingsplan en het project.
: REO, 19.002769 / 19.000461
: Resultaten inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
2018.
: Om de in de advies genoemde redenen wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met de in het Vooroverleg- en inspraakrapport met kenmerk
19.002844 voorgestelde beantwoording van de inspraak- en overlegreacties
en de verwerking ervan in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018;
2. het ontwerpbestemmingsplan na consultatie van de opinieraad op 12 maart
2019 zes weken ter inzage te leggen in het kader van de
vaststellingsprocedure.
3. De indieners van een inspraakreactie worden met de conceptbrieven
19.002853, 19.002856, 19.002860, 19.002861, 19.002862 en 19.002863
uitgenodigd voor de vergadering van de opinieraad. Zij hebben de
mogelijkheid een toelichting te geven op hun inspraakreacties.
: Conform advies.
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