GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 24 september 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 19.017180 / 19.002757
: 50-jarig bestaan gemeente Reimerswaal
: Instemmen met de in dit voorstel benoemde aanpak 50 jaar Reimerswaal.
1. Hiertoe de raad voorstellen om in totaal een bedrag ad. € 23.000,-- voor 2020
beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van onvoorzien incidenteel.
2. Een bedrag van € 10.500,-- bijramen op product 400100 (Bestuursorganen) /
kostensoort 4380020 (Representatie) en het resterende bedrag van €
12.500,-bijramen
op
product
453000
(Cultuur)
/
4438020
(Waarderingsbijdrage).
: Conform advies. Het college stelt vast dat dit besluit niet ter besluitvorming, maar ter
kennisname aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.
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Beslissing

19.018796

: FIN, 19.017370 / 19.002786
: Bestuursrapportage 2019
: Het college stelt de Bestuursrapportage 2019 vast en agendeert deze voor de
opinieraad van 8 oktober en de besluitraad van 29 oktober 2019
: Conform advies.
: SAM, 19.015831 / 19.001831
: Bibliotheek Oosterschelde conceptbegroting 2020
: Heeft kennis genomen en heeft ingestemd met de conceptbegroting 2020 van de
Bibliotheek Oosterschelde;
1. Heeft ingestemd om de Bibliotheek Oosterschelde een exploitatiesubsidie te
verlenen van € 406.215,- voor het jaar 2020 en deze ten laste te brengen van
kostenplaats 456000, kostensoort 4433002.
2. Stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de conceptbegroting 2020
van de Bibliotheek Oosterschelde.
: Conform advies.
: REO, 19.015186 / 19.002351
: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Huize de Vliedberg
: Indien en nadat uit een nog aan te leveren berekening blijkt dat de stikstofdepositie
als gevolg van het project geen significante invloed heeft op beschermde
natuurgebieden, stelt het college - na meningsvorming door de opinieraad op 8
oktober 2019 - de besluitraad in zijn vergadering van 29 oktober 2019 voor om het
bestemmingsplan Huize de Vliedberg ongewijzigd vast te stellen.
: Conform advies.
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: REO, 19.018534 / 19.003000
: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oostweg 33 en 33A,
Krabbendijke
: Indien en nadat uit een nog aan te leveren berekening blijkt dat de stikstofdepositie
als gevolg van het project geen significante invloed heeft op beschermde
natuurgebieden, wordt, na meningsvorming door de opinieraad van 8 oktober 2019,
de besluitraad in zijn vergadering van 29 oktober 2019 voorgesteld het
bestemmingsplan Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke ongewijzigd vast te stellen.
: Conform advies.
: REO, 19.016373 / 19.002617
: Ontwerpbestemmingsplan Oude Plein, Kruiningen
: Het college:
1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Oude Plein, Kruiningen;
2. vraagt de opinieraad in zijn vergadering van 8 oktober 2019 een mening te
vormen over het ontwerpbestemmingsplan en het ter visie leggen ervan voor
de vaststellingsprocedure.
: Conform advies.
: A+O, 19.018213 / 19.002478
: Zienswijze ontwerp 3e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Zeeland
: Het college neemt kennis van de 1ste bestuursrapportage 2019 van de
Veiligheidsregio Zeeland en besluit om de gemeenteraad voor te stellen om de in
concept zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2019.
: Conform advies. De burgemeester zegt toe om de concept zienswijze, zoals die aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd, alsnog aan de collegeleden ter beschikking te
stellen.

SAM, 19.017093 / 19.002032
Beleidsregels uitvoering Wet Kinderopvang
Het college heeft ingestemd met de concept beleidsregels handhaving wet kinderopvang
Reimerswaal 2019 en het hoofd van de afdeling Samenleving gemandateerd voor de uitvoering
van dit beleid.

bestuurssecretariaat
19.018796
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