GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 20 augustus 2019

Nummer
Onderwerp

: SAM, 19.015151 / 19.002344
: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet en verhogen totale
investeringsbedrag nieuwbouw Julianaschool.
: Het college heeft besloten om de raad voor te stellen:
1. dat de nieuw te bouwen Julianaschool een bruto vloeroppervlak van 1.799 m²
heeft, waarvan 90 m² voor de peuteropvang. Het investeringsbedrag voor de
nieuwbouw te verhogen met € 386.455,- tot een investeringskrediet van totaal
€ 3.588.120,- in 2021;
2. een voorbereidingskrediet van € 287.050,- in 2019 beschikbaar te stellen
conform de artikelen 3 en 4 van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Reimerswaal 2019;
3. het voorbereidingskrediet wordt berekend over het bedrag van de
vervangende nieuwbouw, exclusief de bedragen voor sloop, tijdelijke
huisvesting en maatregelen met betrekking tot de verkeersveiligheid die ook
opgenomen zijn in de financiële investeringsplanning (kadernota).
4. de budgettaire gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging en ten laste
te brengen van onvoorzien structureel.
: Conform advies.

Advies

Beslissing

SAM, 19.015924 / 19.002424
Doordecentralisatie beschermd wonen
1. Kennis genomen van de ontwikkelingen met betrekking tot de doordecentralisatie van
beschermd wonen
2. Ingestemd met de sleutelnotitie Beschermd Wonen Zeeland Ervaringsverhalen van
Betrokkenen.
REO, 19.014491 / 19.002197
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Keerlus Korringaweg.
Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het vast te stellen bestemmingsplan Keerlus Korringaweg, Yerseke;
De besluitraad in zijn vergadering van 24 september 2019 voor te stellen het bestemmingsplan
Keerlus Korringaweg, Yerseke op de aangegeven manier ongewijzigd vast te stellen.
SAM, 19.015712 / 19.002446
Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Zeeland 2019-2023
Het college heeft ingestemd met de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Zeeland 2019 – 2023 en het bijbehorende meerjarige uitvoeringsprogramma.
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SAM, 19.015529 / 19.002124
Zeeuws beleidskader Social Return
Ingestemd met het beleidskader Zeeuwse samenwerking Social Return on Investment (SROI)
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