GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 8 mei 2018

Plaats

: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: REO, 18.005903,18.005905,18.005908 / 18.001120
: Resultaten inspraak voorontwerpbestemmingsplan Steehof III, Yerseke
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het concept van het ontwerpbestemmingsplan Steehof III,
Yerseke en de procedure te starten tot het vaststellen van het bestemmingsplan
ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
2. De opinieraad te informeren door middel van het publiceren van het concept
van het ontwerpbestemmingsplan op het raadsinformatiesysteem en het
agenderen ervan voor de vergadering van de opinieraad op 8 mei 2018. Een
notitie voor de opinieraad met kenmerk 18.005907 is bijgevoegd en de indienen
van een inspraakreactie is uitgenodigd voor de vergadering van de opinieraad
(poststuk 18.005976).
: Conform advies, met dien verstande dat het college de bestaande dam tussen het
plangebied en de Steeweg tijdens de bouwperiode wenst te handhaven.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: GW, 18.007536 / 18.001420
: Aanbieden van het OLAZ jaarrapport 2017, de OLAZ begrotingswijzigingen
2018 en de OLAZ ontwerpbegroting 2019.
: Onder verwijzing naar bijgevoegd raadsvoorstel wordt geadviseerd de raad voor te
stellen om:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2017 van OLAZ, waarbij het nog te betalen
saldo van € 37.173,00 ten laste komt van de egalisatievoorziening reiniging;
2. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 1 tot en met 7 voor 2018 van
OLAZ;
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van OLAZ;
4. Een
zienswijze
in
te
brengen
wat
betreft
toekomstige
aanbestedingsprocedures, namelijk dat de procedure tegen het licht wordt
gehouden aangezien er steeds een gering aantal partijen hebben
ingeschreven.
: Conform advies.

A+O, 18.007816 / 18.001234
Financiële bijdrage Fondsvorming Zeeland in Stroomversnelling
Instemmen met het opnemen van de gevraagde € 1,-- per inwoner als structurele bijdrage in de
fondsvorming Zeeland in Stroomversnelling;
De structurele bijdrage opnemen in het Meerjarenperspectief 2019-2022 voor alle jaren in de
planperiode.
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BMH, 17.023430 / 17.004561
Energiebesparing dorpshuizen.
1. LED-verlichting in de dorpshuizen van Rilland, Krabbendijke, Kruiningen en Oostdijk aan te
brengen.
2. Zonnepanelen aan te brengen op de dorpshuizen van Hansweert en Rilland. Vanuit het
college wordt een overweging verwacht m.b.t. onder meer de ‘oudheid’ van het gebouw en
het voorgenomen toekomstige gebruik;
3. De gerealiseerde besparing door het aanbrengen van de zonnepanelen in mindering te
brengen op de jaarlijkse bijdrage aan het betreffende dorpshuis (verrekening achteraf) en het
bespaarde bedrag ten gunste te stellen voor de afdeling BMH voor nieuwe ‘energieprojecten’.
4. Dit advies m.b.v. notitie opinieraad en raadsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

BMH, 18.005880 / 18.000979
Borging Zeeuwse samenwerking Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad
De Zeeuwse samenwerking aangaande Energiebesparing in de bestaande particuliere
woningvoorraad in de periode 2018-2020 te continueren.
Evenals in 2017 € 8.500,- per jaar beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten voor de
regionale samenwerking.

FIN, 18.007912 / 18.001568
Trendmatige verhoging lokale heffingen 2019
Kennisnemen van het percentage van 1,2%, waarmee de tarieven voor 2019 van de diverse
gemeentelijke heffingen zullen stijgen;
In een mededeling aan de gemeenteraad de raad voorstellen kennis te nemen van de trendmatige
verhoging van de gemeentelijke heffingen voor 2019 met 1,2%;
De belastingverordeningen 2019 in de besluitvormende raadsvergadering van november 2018
door de gemeenteraad vast laten stellen. De trendmatige aanpassing van de tarieven wordt hierin
verwerkt.

REO, 18.008401 / 18.001634
Bekostiging programma van eisen voor noodzakelijk archeologisch onderzoek en
documentatie van het verdronken dorp Oud-Rilland.
Om de in het advies genoemde redenen wordt geadviseerd:
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.250,00 voor het opstellen
van het Programma van Eisen voor het documenteren en archeologisch onderzoeken van het
verdronken dorp Oud-Rilland aan de oever van de Westerschelde.
De kosten van € 1.250,00 ten laste te brengen van de post onvoorzien incidenteel.

SAM, 18.006822 / 18.000517
Overname van het gebouw aan de Boomdijk 51, te Hansweert door, Stichting Jeugdsoos
Hansweert
Uw college wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het voornemen om het gebouw aan de Boomdijk 51, te Hansweert in
eigendom over te dragen aan Stichting Jeugdsoos Hansweert.
2. De kosten hiervoor (ongeveer € 2.500,-) ten laste te brengen van product 461001 (Jeugd,
vrijwilligers en ouderen) / kostensoort 4380019 (overige goederen en diensten).

SAM, 18.006544 / 18.001195
Jaarstukken 2017 Bibliotheek Oosterschelde
Uw college wordt voorgesteld om de raad te verzoeken:
bestuurssecretariaat
18.009029
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1. De jaarstukken 2017 ter kennisname aan te nemen
2. In te stemmen met de jaarrekening 2017
3. De exploitatiesubsidie 2017 vast te stellen op € 386.587,- en de extra bijdrage over 2016 en
2017 ten behoeve van het tekort vast te stellen op € 24.554,4. De Bibliotheek Oosterschelde na instemming van de raad middels brief op de hoogte te
brengen van het besluit

bestuurssecretariaat
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