GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 20 maart 2018

Nummer
Onderwerp
Advies

: GW, 16.012056 / 16.003006
: Aanleg + Gunning strandje Werfdijk Hansweert
:  In te stemmen met de gemaakte plannen voor de aanleg van een strandje aan
de Werfdijk te Hansweert;
 Hiervoor een krediet van € 107.000,-- excl. BTW beschikbaar te stellen conform
de investeringsplanning 2018-2021;
 De uitvoering van het werk te gunnen aan Aannemingsmaatschappij Van der
Straaten B.V. uit Hansweert voor een totaalbedrag van € 98.793,89 excl. BTW;
 Hierbij (om in dit advies genoemde redenen) afwijken van het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid.
: Conform advies.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

18.005418

: GW, 18.004043 / 18.000742
: Huisvesting gemeentewerken Buitendienst
:  Kennis te nemen van de aanbesteding Nieuwbouw Steunpunten
Gemeentewerken buitendienst, locaties Yerseke en Krabbendijke;
 de opdracht conform het gunningscriterium te gunnen aan de laagste
inschrijver,
 Bouwbedrijf Schrijver uit ’s-Gravenpolder, onder voorbehoud van het
beschikbaar stellen van het verhoogde uitvoeringskrediet door de
gemeenteraad.
 De opinieraad van 3 april 2018 en de besluitraad van 17 april 2018 het
volgende voor te stellen:
 Instemmen met het verhogen van het investeringskrediet met een bedrag van €
278.000,00 voor de nieuwbouw van de 2 steunpunten Gemeentewerken
buitendienst, locatie Yerseke en Krabbendijke;
 De bijbehorende extra kapitaalslasten ten laste brengen van onvoorzien
structureel;
 Het (verhoogde) uitvoeringskrediet à € 1.018.000,00 beschikbaar stellen.
: Conform advies.

: SAM, 18.002785 / 18.000515
: Pilot lumpsum financiering dagbesteding Ter Weel
: Uw college wordt voorgesteld:
1. Een pilot uit te voeren voor de duur van een jaar om samen met de
dagbesteding van Ter Weel Reimerswaal een subsidierelatie aan te gaan en
hiermee de dagbesteding vrij toegankelijk te maken (indicatie vrij).
2. Een bedrag van 100 euro per huidige deelnemer beschikbaar te stellen en
hiermee een vraaggericht welzijnsarrangement per cliënt te organiseren. Dit in
samenwerking met diverse partijen.
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: Conform advies.

Nummer
Onderwerp
Advies

: REO, 18.004037 / 18.000741
: Verhogen financiele bijdrage samenwerkingsovereenkomst IMARES
: Op grond van de in dit advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
 De
toegezegde
gemeentelijke
bijdrage
in
het
kader
de
samenwerkingsovereenkomst ‘Regio-Centrum IMARES’ over de periode 2018
tot en met 2020 jaarlijks met 3% te indexeren;
 De hogere jaarlijkse bijdrage ten laste brengen van onvoorzien structureel.
: Conform advies.

Beslissing

DVL, 18.005126 / 18.000963
Benoeming stembureauleden Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum 21
maart 2018
Instemmen met de benoeming van de stembureauleden.

bestuurssecretariaat
18.005418
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