GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 10 september 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: A+O, 19.016076 / 19.002376
: Vragen ex artikel 44 RvO vandalimse Damse strandje in Yerseke
: 1. De schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie te beantwoorden met
de conceptbrief.
2. De besluitraad met de conceptmededeling te informeren over de beantwoording
van de gestelde vragen.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

19.017871

: FIN, 19.017660 / 19.002551
: Programmabegroting 2020-2023
:  Kennis te nemen van de Programmabegroting 2020-2023 met de daarbij
behorende 1e en 2e begrotingswijziging 2020 en deze aan de gemeenteraad
voor te leggen;
 Kennis te nemen van de Taakveldenraming 2020-2023 en de Bijlagen begroting
2020-2023 en deze vast te stellen;

Kennis te nemen van het overheadpercentage van 95,91% van de primaire
loonkosten en dit ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen;
 Kennis te nemen van de aanvullende ontwikkelingen en deze voor te leggen aan
de gemeenteraad.
: Conform advies.
: REO, 19.015591 / 19.002266
: Vragen van de fractie van de ChristenUnie met betrekking tot de huisvesting
van arbeidsmigranten in Rilland en in het Klooster van Rilland in het bijzonder.
: Door de fractie van de ChristenUnie zijn op 8 juli 2019 enkele vragen gesteld aan uw
college over de huisvesting van arbeidsmigranten in Rilland en in het Klooster van
Rilland in het bijzonder. Wij stellen u het volgende voor:
1. de fractie van de ChristenUnie met de conceptbrief 19.015589 te antwoorden;
2. de leden van de gemeenteraad met de conceptmededeling 19.015590 te
informeren over de beantwoording.
: Conform advies.
: REO, 19.016573 / 19.002511
: Vragen van de VVD fractie met betrekking tot de servicegerichtheid en
ondersteuning van het bedrijfsleven in de gemeente Reimerswaal
: Het college heeft de vragen van de fractie van de VVD van 24 juli 2019 over de
servicegerichtheid en de ondersteuning van het bedrijfsleven schriftelijk beantwoord.
: Conform advies.
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Beslissing

: REO, 19.016663 / 19.002670
: Verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een grondgebonden
zonnepark annex zoetwateropslag aan de Kamperweg in Kruiningen
: De gemeenteraad wordt gevraagd om onder voorwaarden een ontwerp verklaring
van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een grondgebonden
zonnepark met zoetwateropslag aan de Kamperweg in Kruiningen.
: Conform advies.
: REO, 19.017854 / 19.002856
: Verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een gecombineerd
grondgebonden zonnepark in het buitengebied van Rilland
: Samenvattend wordt voorgesteld de gemeenteraad met bijgaand conceptraadsvoorstel19.017683 voor te stellen:
1. In te stemmen met het oprichten van een grondgebonden zonnepark in de
Kreekrakpolder en in de Eerste Bathpolder in Rilland.
2. Een ontwerp van een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
realiseren van het onder 1 bedoelde gecombineerde zonnepark onder de
voorwaarde dat er een bijdrage aan de gemeente is verschuldigd ten bate van
het nog op te richten duurzaamheidsfonds, de vergunningaanvraag is voorzien
van een volledige en goede ruimtelijke onderbouwing en voldoet aan alle andere
geldende wet- en regelgeving.
3. Op voorhand te bepalen dat de benodigde verklaring van geen bedenkingen
geacht wordt definitief te zijn afgegeven indien en nadat blijkt dat er geen
zienswijzigen en/of adviezen zijn ingediend over zowel het ontwerp van de
verklaring van geen bedenkingen als over het ontwerpbesluit omtret de aanvraag
om omgevingsvergunning.
4. Op voorhand te bepalen dat marginale aanpassingen van de stukken die zijn
ingeleverd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning, die er voor zorgen dat
de aard en omvang van dit initiatief ongewijzigd blijven, geen invloed hebben op
het raadsbesluit.
: Conform advies.

GW 19.016562 / 19.002654
Beschikbaar stellen krediet projectmatig vervangen armaturen in 2019
Het krediet voor het projectmatig vervangen van verlichtingsarmaturen in 2019 is ter beschikking
gesteld.
GW 19.016650 / 19.002667
Beschikbaar stellen krediet projectmatig vervangen van lichtmasten in 2019
Het krediet voor het projectmatig vervangen van lichtmasten in 2019 is ter beschikking gesteld.

19.017871
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