GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 15 oktober 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: BMH, 19.014846 / 19.000030
: Actualisatie arbeidsmigrantenbeleid
:
 Kennis nemen van de ontvangen zienswijzen en de resultaten van het
overleg met de GGD en provincie;
 Instemmen met de verzending van de brieven als reactie op de ingediende
zienswijzen;
 Instemmen met de beperkte wijzigingen in het huisvestingsbeleid van
arbeidsmigranten in het buitengebied (geel aangeduid);
 Instemmen met het voorstel om het definitieve beleid te agenderen voor een
besluitraad.
: Conform advies.

Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing
Nummer
Onderwerp
Advies

: BMH, 19.019423 / 19.003126
: Energie- en klimaatbeleid voor Reimerswaal
: Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de voorliggende aanpak voor het opstellen
van energie en klimaatbeleid en aan AnteaGroup een opdracht te verstrekken voor
de uitvoering van fase 1 van het traject. Het college informeert de gemeenteraad
middels bijbehorende raadsmemo over de aanpak en planning van het traject in de
besluitraadraad van 29 oktober 2019. Daar dient de raadsmemo als bijlage bij een
ander in te brengen raadsmemo (19.019558)
: Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak voor het opstellen
van energie en klimaatbeleid en in te stemmen met het verstrekken van een opdracht
voor de uitvoering van fase 1 van het traject. Het college informeert de
gemeenteraad middels de raadsmemo over de aanpak en planning van het traject in
de besluitraadraad van 29 oktober 2019.
: SAM, 19.018324 / 19.002831
: Halfjaarrapportage SMWO 1e halfjaar 2019
: Uw college wordt voorgesteld kennis te nemen van de 1e halfjaarrapportage 2019
van het SWVO.
: Het college heeft kennisgenomen van de 1e halfjaarrapportage 2019 van het SMWO
(Stichting Maatschappelijke Werk en Welzijn Oosterschelderegio).
: REO, 19.018519 / 19.002996
: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Willem Kosterlaan e.o.,
Krabbendijke
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt geadviseerd:
1. kennis te nemen van het vast te stellen bestemmingsplan Willem Kosterlaan
e.o., Krabbendijke (poststukken 19.019822, 19.019823, 19.019824,
19.019825 en 19.019826);
2. de besluitraad in zijn vergadering van 29 oktober 2019 voor te stellen het
bestemmingsplan
Willem
Kosterlaan
e.o.,
Krabbendijke
met
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Beslissing

bestuurssecretariaat
19.020105

planidentificatienummer NL.IMRO.0703.02KrBPWKosterlaan-va01 op de in
het raadsvoorstel 19.018518 aangegeven manier ongewijzigd vast te stellen.
: Het college heeft kennis genomen van het vast te stellen bestemmingsplan Willem
Kosterlaan e.o., Krabbendijke en stelt de besluitraad voor dit bestemmingsplan in zijn
vergadering van 29 oktober 2019 ongewijzigd vast te stellen.
: REO, 19.019710 / 19.003192
: Prestatieafspraken 2020
: Voorgesteld wordt om:
1. De Prestatieafspraken 2020 (poststuknummer 19.019709) vast te stellen;
2. Wethouder J.P. Sinke te machtigen om deze prestatieafspraken op 23
oktober 2019 te ondertekenen;
3. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van raadsmededeling
19.019739.
: Het college besluit:
1. De Prestatieafspraken 2020 (poststuknummer 19.019709) vast te stellen;
2. Wethouder J.P. Sinke te machtigen deze prestatieafspraken, samen met de
andere betrokken partijen, te ondertekenen op 23 oktober 2019;
3. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van raadsmededeling
19.019739.
: FIN, 19.019620 / 19.003061
: Ontwerp 3e begrotingswijziging 2019 Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking De Bevelanden (GR De Bevelanden)
: Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2019 van GR De
Bevelanden en de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen met
betrekking tot de uit deze Bestuursrapportage voortvloeiende 3e begrotingswijziging
2019 van GR De Bevelanden en de financiële consequenties te verwerken in de
begroting 2019 van gemeente Reimerswaal.
: Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de
Bestuursrapportage 2019 van GR De Bevelanden en stelt de gemeenteraad voor
geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de uit deze Bestuursrapportage
voortvloeiende 3e begrotingswijziging 2019 van GR De Bevelanden en de financiële
consequenties te verwerken in de begroting 2019 van gemeente Reimerswaal.
: FIN, 19.019724 / 19.003062
: Ontwerp 1e begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking De Bevelanden
: Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2019 van GR De
Bevelanden en de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen met
betrekking tot de uit deze Bestuursrapportage voortvloeiende 1e begrotingswijziging
2020 van GR De Bevelanden en de financiële consequenties te verwerken in de
begroting 2020 e.v. van gemeente Reimerswaal.
: Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de
Bestuursrapportage 2019 van GR De Bevelanden en stelt de gemeenteraad voor
geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de uit deze Bestuursrapportage
voortvloeiende 1e begrotingswijziging 2020 van GR De Bevelanden en de financiële
consequenties te verwerken in de begroting 2020 e.v. van gemeente Reimerswaal.
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