GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 13 februari 2018

Nummer
Onderwerp

: REO, 18.003132 / 18.000489
: Brandbrief fractie Leefbaar Reimerswaal inzake principeverzoek Klooster van
Rilland
: Op 31 januari 2018 heeft de fractie van Leefbaar Reimerswaal aan de voorzitter van
uw college een ‘brandbrief’ met kenmerk 18.002582 gestuurd over het principebesluit
van uw college met betrekking tot de uitbreidingsplannen van De Jager Detachering.
Wij stellen u het volgende voor:
1. de fractie van Leefbaar Reimerswaal met bijgaande conceptbrief 18.003146 te
antwoorden;
2. het collegebesluit van 30 januari 2018 (kenmerk 18.000091) ter beschikking te
stellen aan de fractie van Leefbaar Reimerswaal en de overige leden van de
gemeenteraad. Dit vanwege het feit dat bij de totstandkoming van dit besluit
geen beroep is gedaan op het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet ten
aanzien van het opleggen van geheimhouding, en daarmee de stukken openbaar
zijn;
3. de besluitraad met conceptmededeling 18.003168 kennis te laten nemen van de
inhoud van uw besluit en uw geclausuleerde reactie op het principeverzoek aan
De Jager Detachering.
: Conform advies.
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18.003303

: BMH, 18.003078 / 18.000535
: Nieuwe termijn voor bouwmeester
: 1. De raad voor te stellen de heer ir. M.A.B. Hendrikx te benoemen voor een
tweede termijn als stadsbouwmeester per 1 januari 2018. Voorgesteld wordt om
dit voorstel direct in de besluitraad te brengen (27 februari 2018).
2. In te stemmen met het voortzetten van mevrouw ir. M. Temme als
gemandateerde
namens
de
centrale
erfgoedcommissie
(‘monumentencommissie’) van Dorp, Stad en Land.
: Conform advies.

: GW, 18.003090 / 18.000084
: Grondstoffenbeleidsplan
: Geadviseerd wordt de raad voor te stellen om scenario 2 (diftar) uit te werken in een
Grondstoffenbeleidsplan. E.e.a. overeenkomstig bijgevoegd concept.
: Conform advies.

: REO, 18.001876 / 18.000402
: Inzet van externe deskundigheid voor de ondersteuning van het project
verkabelen Krabbendijke.
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: Om de in het advies aangegeven argumenten wordt voorgesteld:
1. Samen met de provincie Zeeland gebruik te blijven maken van een externe
deskundige voor de begeleiding van het project verkabelen van een deel van de
bestaande 380 kV verbinding in de omgeving van Krabbendijke, waarbij de
provincie een ¼ deel van de externe advieskosten voor haar rekening neemt;
2. De besluitraad op 27 februari 2018 met bijgaand raadvoorstel 18.001874 voor te
stellen voor het gemeentelijke aandeel in de advieskosten voor 2018 een krediet
van maximaal € 35.000,00 ter beschikking te stellen ten laste van de post
onvoorzien incidenteel;
3. Een indicatie van de vervolgkosten van externe advisering in de jaren 2019 en
verder op te nemen in de Kadernota 2019-2022.
: Conform advies.

REO, 18.000645 / 18.000143
Verkoop van 2 reststroken bouwgrond aan de Wulk op het bedrijventerrein ‘Olzendepolder’ in
Yerseke.
Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. De reststroken bouwgrond die niet nodig zijn voor de aanleg van een eventuele extra
ontsluitingsweg van het bedrijventerrein ‘Olzendepolder’ te koop aan te bieden voor een
bouwgrondprijs van € 115,00/m² (prijspeil 2018);
2. De kosten die gemoeid zijn met het verleggen van kabels en leidingen en met het uitvoeren van
de vereiste onderzoeken ten laste te brengen op de opbrengst van de verkoop van de
restpercelen;
3. In te stemmen met de verkoop van de restkavel ten westen van de mogelijke extra
ontsluitingsweg aan G&B.

REO, 18.001984 / 18.000411
Aanvragen van Camping Den Inkel VOF in Kruiningen om subsidie voor 3 aansluitingen op
breedbandinternet.
Het recreatiebedrijf heeft 3 verzoeken ingediend om aansluitsubsidie voor breedbandinternet in het
buitengebied. Op 31 januari 2018 is 1 verzoek om aansluitsubsidie al gehonoreerd. Om de in het
advies genoemde argumenten wordt voorgesteld de resterende 2 verzoeken om aansluitsubsidie
van Camping Den Inkel VOF te honoreren door toepassing van de hardheidsclausule in de
Subsidieregeling voor aansluiting op hoogwaardig breedbandinternet in het buitengebied 2018.
SAM, 18.000523 / 18.000105
Uitvoeringsplan afdeling Werk, Inkomen en Zorg 2018
Uw college wordt voorgesteld om:
In te stemmen met het uitvoeringsplan 2018 van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ);
Dit voorstel ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad middels de ingekomen
stukken en mededelingen.
SAM, 18.001865 / 18.000343
Verzoek Sabewa inzake verruiming kwijtscheldingsnormen
Uw college wordt voorgesteld de gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met:
Het voorstel van Sabewa om de kwijtscheldingsnormen te verruimen.
SAM, 18.002692 / 18.000403
Plan van aanpak arbeidsparticipatie statushouders de Bevelanden
Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van het plan van aanpak arbeidsparticipatie
statushouders de Bevelanden.
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