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Zaaknummer  Z19.001442 

Documentnummer D21.171145 

Onderwerp Gunningsadvies BRM Rozeboom fase IV 

Afdeling GW 

Besluit Het college neemt kennis van de uitslag van de aanbesteding; Het 
college besluit de uitvoering van het werk "bouwrijp maken Rozeboom 
fase IV" te gunnen aan de laagste inschrijver. 

Datum besluit 8 april 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.015168 

Documentnummer D21.168891 

Onderwerp Verkeersbesluit Ravenstein Kruiningen 

Afdeling GW 

Besluit 1.  Bijgevoegd verkeersbesluit vast te stellen waarmee het wegvak 
Ravenstein op de boulevard van Kruiningen middels bebording wordt 
ingericht als onverplicht fietspad. 

Datum besluit 8 april 2021 

 
 

Zaaknummer  Z21.016115 

Documentnummer D21.170760 

Onderwerp Subsidieverstrekking (structureel). 

Afdeling SAM 

Besluit Het college heeft besloten: 
1. Invulling te geven aan de samenwerking met het Regionaal 
Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) voor het jaar 2021 met 
betrekking tot hun deelname aan het 
   Ondersteuningsteam/Zorgadviesteam/Schooladviesteam binnen het 
Reimerswaalse onderwijs door de jaarsubsidie vast te stellen op € 
6.930,- . 
2. Dit subsidiebedrag te verlagen met de niet bestede subsidiegelden 
2020 zijnde € 880,-, dit conform voorstel van het RPCZ in haar verzoek 
van 23 maart 2021. 
3. Een subsidie bedrag uit te betalen groot € 6.050,- en 
4. Het RPCZ schriftelijk van dit besluit op de hoogte te brengen. 



Datum besluit 7 april 2021 

 
 

Zaaknummer  Z20.005117 

Documentnummer D21.169638 

Onderwerp Kredietaanvraag restant 2020 uit investeringsplanning 

Afdeling GW 

Besluit    

  In te stemmen met de plannen voor grootschalig 
asfaltonderhoud op 2 locaties in Kruiningen en 1 locatie in 
Waarde tot een bedrag van € 168.000; 

  Hiervoor een krediet van € 130.000 excl. BTW beschikbaar te 
stellen vanuit de investeringsplanning. De lasten worden gedekt 
door de hiervoor gereserveerde kapitaalslasten in de 
investeringsplanning 2021-2024; 

  Een bedrag van € 38.000 overhevelen van het krediet 
Asfaltwerken 2020 (kern Yerseke) ten gunste van het af te 
roepen krediet; 

  Een bedrag van € 45.000 vrij laten vallen vanuit de 
investeringsplanning en de in de begroting opgenomen 
kapitaallasten over dit bedrag, jaarlijks circa € 3.000, ten gunste 
brengen van onvoorzien structureel. 

Datum besluit 6 april 2021 


