GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 19 juni 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: A+O, 18.009286 / 18.001727
: Schriftelijke vragen ex art.44 RVO inzake kerncentrale Doel
: Voorgesteld wordt om:
 de vragen ex art. 44 RVO inzake kerncentrale Doel te beantwoorden door
middel van conceptbrief;
 de brief te agenderen voor de eerstvolgende besluitraad via de ingekomen
mededelingen/stukken.
: Conform advies.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: FIN, 18.011027 / 18.002181
: 11e begrotingswijziging 2018 (technische wijziging juli)
:  Kennis nemen van de 11e wijziging van de begroting 2018
 De 11e wijziging van de begroting 2018 laten vaststellen in de besluitraad van 3
juli 2018
: Conform advies.

Adviezen waarmee het college heeft ingestemd middels een paraaf
Week 24 - 11 t/m 18 juni 2018.
FIN, 18.010898 / 18.001650
Jaarrekening 2017
Kennisnemen van de wijzigingen in de jaarrekening 2017 als gevolg van diverse mutaties en dit te
betrekken bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2017.
REO, 18.006510 / 18.000495
Verzoek van de dorpsraad Oostdijk om toekenning van de jaarlijkse bijdrage voor 2018.
Om de in het advies genoemde redenen wordt voorgesteld om de dorpsraad Oostdijk de maximale
bijdrage voor 2018 toe te kennen.
REO, 18.009260 / 18.001591
Ontwerp van het Omgevingsplan Zeeland 2018, bijbehorend milieueffectrapport en het
ontwerp van de Omgevingsverordening Zeeland 2018.
De in het voortraject naar voren gebrachte opmerkingen zijn naar tevredenheid verwerkt. U wordt
dan ook geadviseerd geen zienswijze in te dienen over het ontwerp van het Omgevingsplan
Zeeland 2018, bijbehorend milieueffectrapport en het ontwerp van de Omgevingsverordening
Zeeland 2018 en de besluitraad hierover met bijgaande conceptmededeling 18.010701 te
informeren.
SAM, 18.007853 / 18.001553
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Continueren bereikbaarheid Centrum Jeugd en Gezin / Jeugdhulp Kapelle/Reimerswaal
Aan uw college wordt geadviseerd:
1. De frontoffice Jeugdhulp zijnde de telefonische bereikbaarheid van het Centrum voor Jeugd en
Gezin voor de gemeenten Kapelle en Reimerswaal te continueren tot 01-01-2020 voor 4 uren
per werkdag.
SAM, 18.009564 / 18.001853
Jaarverantwoording kinderopvang 2017
Uw college wordt voorgesteld:
In te stemmen met de jaarverantwoording kinderopvang 2017.
SAM, 18.010714 / 18.002119
Voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Facetscholen Kapelle en Albero
U wordt voorgesteld een positief advies af te geven over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen
Facetscholen Kapelle en Albero.
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