GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 11 juni 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: REO, 19.010106 / 19.001404
: Bestemmingsplan Brandweerkazerne Rilland
: Om de in dit advies genoemde redenen wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van het ongewijzigd vast te stellen bestemmingsplan
Brandweerkazerne, Rilland (poststukken 19.012003 (verbeelding), 19.012004
(regels), 19.012005 (toelichting),
2. 19.012006 (bijlage 1 bij toelichting), 19.012007 (bijlage 2 bij toelichting) en
19.012008 (bijlage 3 bij toelichting);
3. Kennis te nemen van de - onder voorbehoud van vaststelling van het
bestemmingsplan Brandweerkazerne, Rilland door de gemeenteraad op 25
juni 2019 - te verlenen omgevingsvergunning 2018.0579 voor het bouwen
van brandweerkazerne met steunpunt voor de gemeentelijke buitendienst
binnen het projectgebied;
4. De besluitraad in zijn vergadering van 25 juni 2019 voor te stellen het
bestemmingsplan Brandweerkazerne, Rilland met planidentificatienummer
NL.IMRO.0703.05RiBPBrandweerva01 op.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

19.012905

: SAM, 19.008227 / 19.001293
: Concept begroting 2020 Zeeuwse muziekschool/ Jaarrekening en jaarverslag
2018 Zeeuwse muziekschool
: Uw college wordt voorgesteld om de raad te verzoeken om in te stemmen met;
 Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van Zeeuwse Muziekschool.
 Een zienswijze in te dienen luidende niet in te stemmen met de voorliggende
conceptbegroting 2020 en deze alsnog vast te stellen binnen de kaders van
de VZG-richtlijnen.
 Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023 en hierover een
zienswijze in te dienen luidende vóór 1 december 2019 een plan van aanpak
te overleggen ten einde te komen tot een sluitende meerjarenraming.
 Voorgesteld wordt om de gemeentelijke begroting voor 2020 vooralsnog niet
aan te passen. Afhankelijk van de zienswijzen van de andere deelnemende
gemeenten, kan er in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter
vaststelling van de begroting 2020 Zeeuwse Muziekschool afwijkend besloten
worden. De eventuele budgettaire gevolgen van dit besluit zullen verwerkt
worden in de primaire begroting 2020 van gemeente Reimerswaal.
 Voor de jaren 2021 e.v. wordt voorgesteld om eerst een plan van aanpak van
de Zeeuwse Muziekschool af te wachten om tot een sluitende
meerjarenbegroting te komen, alvorens de ramingen in gemeentelijke
begroting structureel aan te passen.
: Conform advies.
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: SAM, 19.007058 / 19.001216
: Conceptbegroting GR de Betho 2020 en concept-jaarstukken 2018
: Uw college wordt voorgesteld om de gemeenteraad te verzoeken om:
1. In te stemmen met de concept-begroting 2020 van de gemeenschappelijke
regeling de Betho;
2. Kennis te nemen van het concept-jaarstukken 2018 van de
gemeenschappelijke regeling de Betho.
: Conform advies.
: SAM, 19.012324 / 19.001686
: Frisia rondvaart - aanvraag subsidie 2019
:
1. Verzoek aan het college met subsidieaanvraag 2019 van Frisia Rondvaarten
in te stemmen en deze toe te kennen
2. Frisia schriftelijk over het besluit te informeren.
: Conform advies, met dien verstande dat wethouder Sinke om principiële reden tegen
dit voorstel stemt.

SAM, 19.010442 / 19.001503
Evaluatie Zomerbus 2018 en meerjaren toezegging financiële bijdrage voor drie jaar 20192021
1. De evaluatie 2018 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De financiële bijdrage 2019 van € 5.000,00 aan Stichting Zomerbus toe te kennen;
3. Financiële toezegging voor de komende 3 jaar periode 2019-2021 voor een bedrag van €
5.000,00 met volgende voorwaarden;
 Een jaarlijkse evaluatie zodat er per jaar kan worden gemonitord;
 Aandacht voor publiciteit/promotie (op website vermelden van juiste en correcte
informatie) meer aandacht voor producten/diensten en vermelden van sponsoren de
gemeentes en deelnemende ondernemers op sociale media (website, facebook etc.);
 De Stichting de komende drie jaar voldoende financiële bijdragen vanuit de ondernemers
genereert zodat er geen subsidie meer vanuit de gemeenten meer nodig is Financiële
toezegging vanuit de overige gemeenten.
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