GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 28 mei 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: FIN, 19.011669 / 19.001071
: 2e concept Kadernota 2020-2023
: De herziene versie van de Kadernota 2020-2023 met de bijbehorende notitie
agenderen voor de Opinieraad van 11 juni 2019.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: GW, 19.011083 / 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 bijgevoegd 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..
: Conform advies.
: GW, 19.010453 / 19.001518
: Beheerplan begraafplaatsen 2019-2022
:
 Instemmen met de inhoud van het Beheerplan begraafplaatsen 2019-2022 en
uitvoering geven aan de in hoofdstuk 7 beschreven voorstellen en
actiepunten;
 Het beheerplan conform advies voorleggen aan de opinieraad van 11 juni
2019 en de besluitraad van 25 juni 2019.
: Conform advies, met dien verstande dat het college besluit om het Beheerplan (als
uitwerking van het bestaande Beleid), inclusief een oplegnotitie, ter kennisname aan
de raad voor te leggen.

Beslissing

: A+O, 19.010886 / 19.001613
: Beleidsuitgangspunten Jaarwisseling 2019/2020
:
 Instemmen met het vaststellen van de lokale beleidsuitgangspunten en
tolerantiegrenzen ten aanzien van de jaarwisseling Reimerswaal 2019-2020.
 Uw raad hierover te informeren.
: Conform advies.

Nummer

: REO, 19.010403 / 19.001506

Nummer
Onderwerp
Advies
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: Bestemmingsplan Loswal
: Om de in het advies aangegeven argumenten wordt voorgesteld:
 in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Loswal en de
procedure te starten tot het vaststellen van een bestemmingsplan ex artikel
3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
 in afwijking van de inspraakverordening in te stemmen met het overslaan van
de voorontwerpfase;
 na meningsvorming door de opinieraad op 11 juni 2019 het
ontwerpbestemmingsplan op de gebruikelijke wijze ter visie te leggen voor de
vaststellingsprocedure.
: Conform advies, met dien verstande dat meningsvorming door de raad plaatsvindt in
de opinieraad van 18 juni as.
: REO, 19.010930 / 19.001618
: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Steehof III, Yerseke.
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van het gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Steehof
III, Yerseke;
2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan;
3. De opinieraad in zijn vergadering van 11 juni 2019 het bestemmingsplan
Steehof III, Yerseke met de voorgestelde beantwoording van de zienswijze
voor te leggen;
4. De besluitraad in zijn vergadering van 25 juni 2019 voor te stellen het
bestemmingsplan Steehof III, Yerseke op de aangegeven manier gewijzigd
vast te stellen.
: Conform advies, met dien verstande dat het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan
de Opinieraad op 18 juni as.
: GW, 19.011179 / 19.001667
: Onderzoek Randweg Yerseke
:
1. Kennis te nemen van de samenvatting van punten, argumenten en bijlagen
rondom het wel of niet aanleggen van een randweg Yerseke.
2. Dit onderwerp te bespreken in de vergadering van de themaraad op 4 juni
2019, met als doel om van de gemeenteraad te vernemen of dit project wel of
niet op de investeringsplanning van de kadernota dient te komen.
: Conform advies, met dien verstande dat het college van oordeel is dat de realisatie
van de Randweg gekoppeld dient te worden aan de ontwikkeling van het plan
Deurloohoek.
: SAM, 19.007738 / 19.001303
: Ontwerp programmabegroting SWVO 2020
: Uw college wordt voorgesteld:
1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp begroting 2020 van
het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
conform de zienswijze zoals deze beschreven is onder paragraaf
‘aanpak/uitvoering’.
2. Niet akkoord te gaan met de kostenstijging van € 52.887,- voor het algemeen
maatschappelijke werk (programma gezondheidsbeleid);
3. Om de ramingen in de gemeentelijke begroting aan te passen conform de
Programmabegroting 2020 SWVO, zie bijgevoegde begrotingswijziging.
Zonder het aanvullend subsidieverzoek t.b.v. algemeen maatschappelijk werk
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komt het totaaltekort in de gemeentelijke begroting neer op een bedrag van €
587.280,-. Betreffende budgettaire consequenties zullen verwerkt worden in
de primaire begroting 2020 van de gemeente Reimerswaal en ten laste
gebracht worden van het meerjarenperspectief. Er is echter vooralsnog geen
financiële ruimte in de kadernota om dit tekort structureel te dekken.
4. Dit voorstel te agenderen voor de opinieraad van 11 juni 2019;
5. Het SWVO opdracht te geven om in de toekomst te zoeken naar
alternatieven om de stijgende kosten te drukken en hierover met gemeenten
in gesprek te gaan.
: Conform advies.
: REO, 19.010334 / 19.001498
: Ontwerpbestemmingsplan Kelders, Krabbendijke: resultaten van inspraak en
(voor)overleg over het voorontwerpbestemmingsplan.
: Om de in het advies aangegeven argumenten wordt u voorgesteld:
1. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan ‘Kelders,
Krabbendijke’ met de daarin naar aanleiding van de ontvangen inspraak- en
overlegreacties aangebrachte aanpassingen;
2. na meningsvorming door de opinieraad op 11 juni 2019 het
ontwerpbestemmingsplan op de gebruikelijke wijze ter visie te leggen voor de
vaststellingsprocedure. De insprekers zullen op de gebruikelijke wijze worden
uitgenodigd voor de opinieraadsvergadering.
3. de gemeenteraad te verzoeken bij raadsbesluit, op 25 juni 2019, in te
stemmen met de koopovereenkomst inzake gronden nabij de Johan Willem
Frisostraat in Krabbendijke.
: Conform advies.
: REO, 19.010594 / 19.001556
: Ontwerpbestemmingsplan Klooster van Rilland: resultaten van inspraak en
(voor)overleg over het voorontwerpbestemmingsplan.
: Om de in het advies aangegeven argumenten wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Klooster van
Rilland met de daarin naar aanleiding van de ontvangen inspraak- en
overlegreacties aangebrachte aanpassingen;
2. na meningsvorming door de opinieraad op 11 juni 2019 het
ontwerpbestemmingsplan op de gebruikelijke wijze ter visie te leggen voor de
vaststellingsprocedure. De insprekers zullen op de gebruikelijke wijze worden
uitgenodigd voor de opinieraadsvergadering.
: Conform advies, met dien verstande dat meningsvorming door de raad plaatsvindt in
de opinieraad van 18 juni as.
: REO, 19.010323 / 19.001497
: Ontwerpbestemmingsplan Willem Kosterlaan e.o., Krabbendijke: resultaten
van inspraak en (voor)overleg over het voorontwerpbestemmingsplan.
: Om de in het advies aangegeven argumenten wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Willem
Kosterlaan e.o., Krabbendijke,
2. dat naar aanleiding van inspraak- en overlegreacties en ambtshalve
aanpassingen
is
gewijzigd
ten
opzichte
van
het
voorontwerpbestemmingsplan;
3. na meningsvorming door de opinieraad op 11 juni 2019 het
ontwerpbestemmingsplan op de gebruikelijke wijze ter visie te leggen voor de
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vaststellingsprocedure. De insprekers zullen een uitnodiging ontvangen voor
de opinieraadsvergadering.
: Conform advies.
: REO, 19.010697 / 19.001575
: Sluiten van een anterieure- en koopovereenkomst met de Stichting R&B
Wonen in relatie tot woningbouwontwikkelingen in Krabbendijke.
: Op grond van de in het advies genoemde argumenten wordt geadviseerd:
1. in te stemmen met de inhoud van de anterieure- en koopovereenkomst met
kenmerk 18.018596;
2. de gemeenteraad - na consultatie van de opinieraad op 11 juni 2019 – met
bijgaand conceptraadsvoorstel 19.010960 voor te stellen om in te stemmen
met het sluiten van een anterieureen koopovereenkomst met de Stichting
R&B Wonen in relatie tot woningbouwontwikkelingen in Krabbendijke.
: Conform advies, met dien verstande dat het college de beide overeenkomsten ter
kennisname voor de raad toevoegt aan het ontwerp bestemmingsplan Willem
Kosterlaan e.o. te Krabbendijke.
: A+O, 19.010335 / 19.001480
: Veiligheidsregio Zeeland: de tweede begrotingswijziging 2019 en de ontwerp
programmabegroting 2020.
: De gemeenteraad voorstellen om:
 een positieve zienswijze te geven op de tweede begrotingswijziging 2019;
 een positieve zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2020;
 de meerjarenraming 2021 t/m 2023 te verwerken in de primaire begroting van
gemeente Reimerswaal.
: Conform advies.

: SAM, 19.010506 / 19.001529
: Wijziging GR GGD Zeeland
: Uw college wordt geadviseerd:
1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijk Regeling (GR) van
GGD Zeeland;
2. De gewijzigde GR GGD Zeeland te agenderen voor de opinieraad van 11 juni
a.s.;
3. De GGD Zeeland op de hoogte te brengen van uw besluit middels
bijgevoegde conceptbrief.
: Conform advies, met dien verstande dat agendering plaatsvindt in de opinieraad van
18 juni as.

REO, 19.010513 / 19.001534
Vaststelling bestemmingsplan Bolwerk 4A, Oostdijk
Om de in het advies genoemde argumenten wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van het vast te stellen bestemmingsplan Bolwerk 4A, Oostdijk (poststukken
19.006920, 19.006921, 19.006922, 19.006924 en 19.006925);
2. De besluitraad in zijn vergadering van 25 juni 2019 voor te stellen het bestemmingsplan
Bolwerk 4A, Oostdijk met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.04OoBPBolwerk4A-va01
op de in het raadsvoorstel 19.010507 aangegeven manier ongewijzigd vast te stellen.
SAM, 19.008105 / 19.000104
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Verdeling subsidiegelden over peuterplaatsen reguliere kinderopvang 2019 en inzet middelen
VVE/onderwijsachterstanden 2019
U wordt verzocht:
1. het voorschotbedrag uit de toekenningsbeschikking van het Ministerie van € 660.289,-- te
verwerken in de gemeentelijke begroting voor 2019;
2. in te stemmen met de jaarverslagen en -rekeningen 2017 van Kibeo en de subsidie voor
2017 vast te stellen op € 254.740,-- voor peuteropvang reguliere kinderopvang en €
165.030,-- voor VVE en in 2019 een subsidie beschikbaar te stellen van € 416.410,--;
3. in te stemmen met de jaarverslagen en -rekeningen 2017 van Prokino en de subsidie voor
2017 vast te stellen op € 1.404,15 voor peuteropvang reguliere kinderopvang en € 2.563,64
voor VVE en in 2019 een subsidie beschikbaar te stellen van € 26.242,--;
4. in te stemmen met de jaarverslagen en -rekeningen 2017 van het Oogappeltje en de subsidie
voor 2017 vast te stellen op € 16.373,-- voor peuteropvang reguliere kinderopvang en €
14.276,-- voor VVE en in 2019 een subsidie beschikbaar te stellen van € 20.748,--;
5. kennisnemen van de eindrapportage 2017 van het RPCZ en de subsidie voor 2017 vast te
stellen op € 28.990,-- en het RPCZ te subsidiëren voor ondersteuning van de uitvoering van
het VVE-traject 2019 in Reimerswaal en hiervoor een bedrag van € 28.000,-- beschikbaar te
stellen;
6. om een gedeelte van de uitgaven voor peuterplaatsen reguliere kinderopvang ad € 288.854,- ten laste te brengen van product van het product 461005, kostensoort 4420007 en het
resterende gedeelte van € 48.751,-- ten laste te brengen van product 443000, kostensoort
4438005. Het terug te vorderen subsidiebedrag ten gunste te brengen van product 461005.
7. de uitgaven voor VVE en OAB ad € 211.461,-- ten laste brengen van product 443000,
kostensoort 4438005. De terug te vorderen subsidie 2017 ad € 7.469,-- ten gunste te
brengen van product 443000;
8. de betreffende partijen te informeren over uw besluit.
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