GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 26 juni 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: A+O, 18.010622,18.010623 / 17.001330
: Buurtbemiddeling
:  In samenwerking met de Bevelandse gemeenten, politie, SMWO en de
woningbouwverenigingen aansluiten bij Buurtbemiddeling, vooralsnog voor een
proefperiode van één jaar.
 Hiertoe met genoemde partijen een convenant te sluiten.
: Conform advies, met dien verstande dat besluitvorming hierover in de kadernota
eerst wordt afgewacht.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

: A+O, 18.011095 / 18.002203
: Algemene ledenvergadering VNG op 27 juni 2018
: 1. Instemmen met de voorstellen zoals deze in dit advies worden gedaan ten
aanzien van de diverse agenda-items;
2. Burgemeester Van Egmond machtigen om namens Reimerswaal stemrecht uit te
oefenen tijdens de algemene ledenvergadering.
: Conform advies, met dien verstande dat het college de burgemeester machtigt om
tijdens de ledenvergadering een standpunt in te nemen over motie Interbestuurlijke
programma (IBP) en mogelijke andere moties.

Nummer
Onderwerp

Advies

Beslissing

bestuurssecretariaat

: REO, 18.006446 / 18.001223
: Principeverzoek van de Zorggroep Ter Weel voor het realiseren van een
tijdelijke woonvoorziening voor de bewoners van zorgcentrum Ter Weel op een
vervangend terrein in Krabbendijke.
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. Het trapveld aan de Kruisbessestraat in Krabbendijke aan te wijzen als meest
geschikte locatievoor het tijdelijk huisvesten van de bewoners van zorgcentrum
Ter Weel;
2. In principe medewerking te verlenen aan het initiatief om aan de
Kruisbessestraat woonunits te plaatsen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting
van de inwoners van Zorggroep Ter Weel, voor de termijn van maximaal 2 jaar,
onder de voorwaarden dat:
 Er in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
 De initiatiefnemer zorgt voor een alternatief trapveld ten westen van de
woonwijk Rozeboomop gronden van de Stichting R&B Wonen;
3. De initiatiefnemer met de conceptbrief 18.009980 te informeren over uw
principebesluit.
: Conform advies. In uitgaande brief benadrukken dat Ter Weel en R&B wonen
verantwoordelijk zijn voor het integrale communicatieproces met alle betrokkene.
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SAM, 18.009986 / 18.001956
1e kwartaaloverzicht SWVO 2018
Aan uw college wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van de 1ste kwartaalcijfers van de kosten binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning welke via het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) zijn
aangeleverd.
2. De gemeenteraad te informeren over deze financiële ontwikkelingen.
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