GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 14 mei 2019
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp

: GW, 19.007395 / 19.001175
: Aanbieden van het O.L.A.Z. jaarrapport 2018, de O.L.A.Z. begrotingswijzigingen
2019 en de O.L.A.Z. ontwerpbegroting 2020.
: Onder verwijzing naar het raadsvoorstel wordt geadviseerd de raad voor te stellen
om:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van O.L.A.Z., waarbij het nog te
ontvangen saldo van € 41.231,00 ten gunste komt van de
egalisatievoorziening reiniging;
2. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 1 tot en met 5 voor 2019 van
O.L.A.Z.;
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van O.L.A.Z..
: Het college hecht er aan om de beleidstukken te behandelen in de opinieraad van 11
juni as., met aansluitend behandeling in de besluitraad van 24 juni as. Vooruitlopend
daarop het OLAZ informeren dat de aangereikte reactietermijn voor het kenbaar
maken van zienswijzen niet wordt gehaald.

Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: SAM, 17.011864 / 17.002864
: Gemeentelijk afwegingskader met betrekking tot mantelzorgwoningen.
: Aan uw college wordt geadviseerd:
1. Het afwegingskader, genoemd in dit collegevoorstel, als leidend vast te
stellen met betrekking tot verzoeken aan de gemeente Reimerswaal om
medewerking of ondersteuning ten aanzien van het realiseren van een
mantelzorgwoning.
2. Uw gemeenteraad vragen in te stemmen met dit afwegingskader.
3. Het afwegingskader publiceren/bekendmaken.
: Conform advies. Het is van oordeel dat een raadsbesluit in deze niet nodig is.
Voorsts verzoekt het college te bezien op welke wijze de overige Bevelandse
gemeenten hiermee omgaan.

Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

:
:
:
:

Nummer
Onderwerp

: FIN, 19.007813 / 19.001241
: Ontwerp Programmabegroting 2020-2023 Gemeenschappelijk
Samenwerking De Bevelanden (hierna: GR De Bevelanden).

19.010828

FIN, 19.007398 / 19.001205
Jaarverslag en jaarrekening 2018 Sabewa Zeeland
Kennis nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Sabewa Zeeland
Conform advies.

Regeling

1

GEMEENTE REIMERSWAAL
Advies

Beslissing

: Geadviseerd wordt:
 Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2020-2023 van GR
De Bevelanden.
 De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij GR De
Bevelanden De gemeenteraad voor te stellen het resultaat van de
Programmabegroting 2020-2023 van GR De Bevelanden te verwerken in de
primaire begroting 2020 van gemeente Reimerswaal.
: Conform advies.

GW, 19.006823 / 16.000751
Aanleg fietspad Kanaalweg Vlake
De gemeenteraad een voorstel doen om in te stemmen met het verlenen van een bijdrage in de
kosten verbonden aan de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Kanaalweg bij Vlake met de
voorgestelde dekking.
BMH, 19.008254 / 18.003820
Dienstverleningsovereenkomst met RUD-Zeeland
Instemmen met de ondertekening van het addendum van DVO 2019.
GW, 19.008196 / 19.001437
Gunningsadvies R1705 WRM Beatrixlocatie Yerseke
Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding;
De uitvoering van het werk te gunnen aan de laagste inschrijver, Aannemingsbedrijf Moerland B.V.
uit Sint-Annaland voor een bedrag van €140.000,- exclusief BTW.
FIN, 19.010219 / 19.001486
Informatie Beveiligings Dienst (IBD)
De aanmelding van de VCIB namens ICT-GR voor onze gemeente wijzigen van de heer
P. Schouw in de heer L. Schoor.
SAM, 19.008100 / 19.001430
Jaarverantwoording kinderopvang 2018
Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarverantwoording kinderopvang 2018, om
deze vervolgens te verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs.
FIN, 19.007806 / 19.001239
Ontwerp jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden
(hierna: GR De Bevelanden)
Geadviseerd wordt:
 Kennis te nemen van de ontwerp jaarstukken 2018 van GR De Bevelanden.
 De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp
jaarstukken 2018 van GR De Bevelanden.
GW, 19.010516 / 19.001535
Snelheidshandhaving in 30- en 60 kilometergebieden
Brief voor kennisgeving aannemen en tevens ter kennisname brengen van gemeenteraad via de
nieuwsbrief.
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