GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 23 januari 2018

Nummer
Onderwerp
Advies

: SAM, 17.025033 / 17.005716
: Wijziging bestuursvorm Stichting SOM
: U wordt verzocht in te stemmen met het concept raadsvoorstel en de gemeenteraad
voor te stellen:
1. in te stemmen met het wijzigingen van de bestuursvorm van Stichting SOM
naar een Raad van Toezicht-model;
2. in te stemmen met de concept statuten van Stichting SOM;
3. in te stemmen met het convenant voor het formaliseren van het halfjaarlijks
overleg;
4. kennis te nemen van de profielschets voor het benoemen van de leden van de
Raad van Toezicht en de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze
hierop te geven.
: Conform advies.
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Advies

Beslissing

18.001201

: SAM, 17.025618 / 17.005878
: Voorstel Bibliotheek Oosterschelde oplossingen tekort 2018
: Uw college wordt voorgesteld om de gemeenteraad middels de opinieraad te
verzoeken om:
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak van de Bibliotheek Oosterschelde
om het tekort op de begroting 2018 terug te brengen;
2. In te stemmen met het plan van aanpak van de Bibliotheek Oosterschelde,
3. De Bibliotheek Oosterschelde de ruimte bieden de in dit voorstel genoemde
4. besparingsmogelijkheden, c.q. inkomsten vermeerdering door te voeren en
garant te staan voor het tekort in 2018;
5. In te stemmen met de financiële consequenties zoals voorgesteld in dit advies.
: Conform advies.

: SAM, 18.000520 / 18.000104
: Definitief beleidsvoorstel Recreatie & Toerisme
: U college wordt verzocht om de gemeenteraad, middels de opinieraad te verzoeken
om:
1. In te stemmen met de kaders voor het op te stellen recreatie & toerisme beleid;
2. In te stemmen met de nadere uitwerking van deze kaders tot een meerjaren
uitvoeringsprogramma (plan van aanpak).
: Conform advies.
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: SAM, 17.010611 / 17.002268
: Verzoek stichting radio Beveland voor lokale omroep Borsele, Goes en
Reimerswaal.
: De opinieraad en vervolgens de besluitraad voorstellen om het Commissariaat voor
de Media een positief advies te geven over de representativiteit van het voorgestelde
Programmabeleid Bepalend Orgaan van stichting radio Beveland.
: Conform advies.

GW, 17.020230 / 17.004793
Instellen tijdelijke zone parkeerverbod kermisterreinen vanaf opbouwperiode.
Geadviseerd wordt om:
 in te stemmen met het instellen van een tijdelijke zone parkeerverbod vanaf de opbouwperiode
van de kermis op de kermisterreinen Hansweert, Rilland, Kruiningen en Yerseke;
 de verkeersbesluiten te publiceren in de Verkeersbesluiten applicatie voor wettelijk verplichte
publicatie in de Staatscourant en het plaatselijke informatieblad;
 de besluiten in afschrift mede te delen aan Politie District Zeeland in Middelburg.
REO, 18.000110 / 18.000017
Verlenging deelname aan het ‘Oosterschelde Archeologisch Samenwerkingsverband’ (OAS).
Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met het aangaan van bijgaande overeenkomst 17.024257 voor de periode van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2021 voor het instandhouden van het OAS
2. in te stemmen met de bijbehorende detacheringsovereenkomst 17.024256 voor de onder 1
genoemde periode;
3. de SCEZ met brief 18.000229 hiervan op de hoogte brengen.
REO, 18.000980 / 18.000181
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat, Yerseke.
Om de in het advies genoemde argumenten wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van het gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Steehof-Stoofstraat,
Yerseke;
2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan;
3. De opinieraad in zijn vergadering van 6 februari 2018 het bestemmingsplan SteehofStoofstraat, Yerseke met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen voor te leggen;
4. De besluitraad in zijn vergadering van 27 februari 2018 voor te stellen het bestemmingsplan
Steehof-Stoofstraat, Yerseke op de aangegeven manier gewijzigd vast te stellen.
SAM, 18.000935 / 18.000174
Opstellen actuele leerlingenprognose en ruimtebehoefteberekening basisonderwijs
Reimerswaal
1. het bedrijf Pronexus te Eindhoven opdracht verstrekken voor het opstellen van een actuele
leerlingenprognose en ruimtebehoefteberekening ten behoeve van het basisonderwijs;
2. de kosten van € 3.955,01 inclusief BTW ten laste brengen van onvoorzien incidenteel.

bestuurssecretariaat
18.001201
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