GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 2 juli 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 19.012931 / 19.001373
: Bibliotheek Oosterschelde - Uitvoeringsovereenkomst 2019
: Uw college wordt verzocht:
 In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst Bibliotheek Oosterschelde
 Een getekend exemplaar te retourneren aan de Bibliotheek Oosterschelde
: Conform advies.

Beslissing

Beslissing

: GW, 19.013781 / 19.002055
: Kozijnrenovatie Kerkhoekstraat 20
: Voorgesteld wordt:
 Een bedrag van € 57.600,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de
kozijnrenovatie van het object Kerkhoekstraat 20 te Yerseke.
 De kapitaallasten van dit krediet ten laste te brengen van de hiervoor in de
investeringsplanning gereserveerde kapitaallasten.
: Conform advies.

Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

:
:
:
:

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 19.010855 / 19.001120
: Stichting Podium Reimerswaal - subsidieverzoek 2019-2022
:
 Akkoord te gaan met het subsidieverzoek van Stichting Podium Reimerswaal
voor de periode 2019-2022 en per jaar een bedrag van € 30.000,- toe te
kennen voor het aanbieden van een cultureel programma.
 De subsidie van 2019 toe te kennen
 Stichting Podium Reimerswaal schriftelijk op de hoogte te brengen van uw
besluit.
: Conform advies. Wethouder Sinke is om principiële redenen tegen.

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

FIN, 19.013657 / 19.002035
Samenstellen werkgroep Inwonersparticipatie
Instemmen met het formeren van de werkgroep Inwonersparticipatie.
Conform advies. Wethouder Kees Verburg neemt namens het college deel aan de
werkgroep Inwonersparticipatie.
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GEMEENTE REIMERSWAAL
Adviezen waarmee het college heeft ingestemd middels een paraaf
Week 26 – 24 t/m 27 juni 2019.
SAM, 19.013768 / 19.001706
Nederlandse Oestervereniging - verzoek bijdrage opening Oesterseizoen 2019/2020
Uw college wordt verzocht:
 De bijdrage aan de opening van Oesterseizoen 2019/2020 ad € 5.000,- toe te kennen aan de
Nederlandse Oestervereniging
 De vereniging schriftelijke te informeren over het besluit.
DVL, 19.013729 / 19.002046
Sluiten convenant gegevensuitwisseling tussen gemeente en Regionale Woonstichting
Samenwerking (RWS).
Vaststellen convenant gegevensuitwisseling gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland
en Reimerswaal en de Regionale Woonstichting Samenwerking (RWS).
SAM, 19.013666 / 19.002033
Subsidieverstrekking t.b.v. Zorgadviesteams Basisonderwijs 2019.
1. Instemmen met de subsidieaanvraag van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
(RPCZ) en aan hen € 6.930,- toekennen conform verzoek.
2. De kosten, zijnde € 6.930,-, voor deelname aan de ZorgAdviesTeams (ZAT’s) ten laste
brengen van het product 443000 (Onderwijs en Leerlingenzaken) / kostensoort 4438005
(Uitgaven onderwijsachterstandenbeleid).
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