GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 3 juli 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp
Advies

: BMH, 18.011638 / 18.002272
: Wet Voortgang Energietransitie en aanpak gasloos nieuwbouwen
: 1. Kennisnemen van de wijzigingen die per 1 juli 2018 door het Rijk worden
doorgevoerd m.b.t. verbod op gasaansluiting voor nieuwbouw.
2. Instemmen met de voorgestelde aanpak om gasloos nieuwbouwen beter onder
de aandacht te brengen bij burgers en bedrijven en te kunnen faciliteren en
reguleren.
3. Het reserveren van gelden voor persoonlijke begeleiding van zelfbouwers door
Duurzaam Bouwloket (€ 10.000,-) en die ten laste brengen van onvoorzien
incidenteel.
4. Besluiten tot het niet heffen van bouwleges voor reeds vergunde maar nog niet
gerealiseerde bouwwerken, waarbij middels een gewijzigde bouwaanvraag een
hoger niveau van duurzaamheid in het nieuwe bouwplan wordt doorgevoerd
voor de periode van 1 jaar.
: Conform advies.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

: FIN, 18.011644 / 18.002069
: Meicirculaire 2018
:  kennisnemen van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds over de jaren 2016 -2022;
 de gemeenteraad door middel van bijgaande notitie informeren;
 de meicirculaire 2018 verwerken in de op te stellen programmabegroting 2019 –
2022.

SAM, 18.009767 / 18.001440
Discriminatie monitor 2017
Uw college wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van het rapport Discriminatie Monitor en dit rapport ter kennisname aan de raad
aan te bieden
FIN, 18.012267 / 18.001650
Jaarrekening 2017
Kennisnemen van de wijzigingen in de jaarrekening 2017 als gevolg van de uitspraak van de Hoge
Raad in de rechtszaak van Enduris tegen de precariobelasting 2015 van de gemeente Hulst
SAM, 18.004962 / 18.000082
Vaststelling programma onderwijshuisvesting PO 2019
Onder voorbehoud van conform vaststelling eind dit jaar door de raad:
1. het programma voor de onderwijshuisvesting PO 2019 vaststellen;

18.012654
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het bekostigingsplafond 2019 voor het bijzonder basisonderwijs op € 537.703,02;
een krediet van € 537.703,02 beschikbaar stellen in 2019 voor de benodigde onvoorziene
investering en de jaarlijkse kapitaallasten ervan ten laste brengen van onvoorzien
structureel;
2. de scholen na conform vaststelling eind dit jaar door de raad informeren over de besluitvorming.
-
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