GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 9 april 2019

Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

:
:
:
:

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 19.006702 / 19.000769
: Intentieverklaring Regeling Lokale Sportbonden - Sportformateur
: U wordt voorgesteld:
1. in te stemmen om in de periode 2019-2021 deel te nemen aan de Regeling
Lokale Sportakkoorden - Sportformateur
2. hiervoor de intentieverklaring van de VSG te ondertekenen.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

19.006884

A+O, 19.004098 / 19.000676
Evenementencommissie Reimerswaal
Instemmen met het instellen van een evenementencommissie Reimerswaal
Conform advies.

: SAM, 19.004767 / 19.000583
: 4e kwartaal rapportage 2018 afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)
: Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 4e kwartaal rapportage
2018 van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en deze rapportage aan te
bieden aan de gemeenteraad middels de ingekomen stukken en mededelingen.
: Conform advies.
: BMH, 18.023101 / 18.002963
: Handhavingsprogramma 2019
:
1. Het voorgestelde handhavingsprogramma 2019 vast te stellen;
2. Het handhavingsprogramma ter kennisname brengen van de opinieraad en
vervolgens de besluitraad.
: Conform advies.
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Adviezen waarmee het college heeft ingestemd middels een paraaf
Week 14 - 1 t/m 5 april 2019.
FIN, 19.006213 / 19.001086
Benoemen openbare ruimten - straatnaambesluit
 Openbare ruimten met de volgende benamingen vaststellen:
Willem Drostlaan (Yerseke).
Vlierbessestraat (Krabbendijke)
Wachtpost (Rilland)
 Instemmen met de in dit advies aangegeven verklarende teksten die vermeld zullen worden
op de straatnaamborden.
A+O, 19.003955 / 19.000646
Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme Zeeland
1. Akkoord gaan met het aangaan van een convenant voor de uitwisseling van
persoonsgegevens bij de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming radicalisering en
extremisme ten behoeve van de weegploeg en het casusoverleg radicalisering.
2. De burgemeester van de gemeente Middelburg, als voorzitter van het politiedistrict Zeeland,
te mandateren het convenant te ondertekenen.
SAM, 18.021393 / 18.003759
Subsidie aanvraag 2019 verantwoording 2017 VVV Zeeland
Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met;
1. het vaststellen van de subsidie 2017 aan de VVV Zeeland ten bedrage van € 19.866,-- voor
2019 voorlopig een bedrag van € 19.880,-- toe te kennen;
2. VVV Zeeland uitstel verlenen van de subsidieverantwoording 2018 (inclusief
prestatieafspraken) tot 1 juni 2019.
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