College van burgemeester en wethouders
Zitting van 3 juni 2019

Openbare besluitenlijst

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Frank van Hulle, wethouder; de heer Jack
Begijn, wethouder; de heer Ben van Assche, wethouder; mevrouw Sonja Suij, wethouder; de
heer Jurgen Vervaet, wethouder; mevrouw Paula Stoker, wethouder; de heer Jordan Daane,
adjunct-secretaris
Afwezig:
de heer Jan Princen, gemeentesecretaris

BESPREEKSTUKKEN
Middelen
1

2019_BW_00753
zaaknummer: 281521

Beantwoording technische- en verhelderingsvragen over de
Perspectievennota 2020-2023 - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
De raad besluit de beantwoording van de technische- en verhelderingsvragen van de
Perspectievennota 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college van burgemeester en wethouders besluit de antwoorden op de technische- en
verhelderingsvragen van de Perspectievennota 2020-2023 vast te stellen en aan de raad ter
kennisname aan te bieden.
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2019_BW_00754
zaaknummer: 267753

1e bestuursrapportage 2019 - Besluitvormend

Besluit
Het College van burgemeester en wethouders legt het volgende voor aan de gemeenteraad
Besluitpunt 1
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De gemeenteraad besluit de 1e Bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluitpunt 2
Het college besluit akkoord te gaan met de 1e bestuursrapportage 2019.
Besluitpunt 3
Het college besluit de 1e Bestuursrapportage 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad.
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2019_BW_00755
zaaknummer: 241119

Jaarverslag en jaarrekening 2018 - Besluitvormend

Notulen
Aangehouden.
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2019_BW_00759
zaaknummer: 271296

VNG Ledenbrief Moties ALV en overleg met kabinet op
basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal
domein II - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de stukken voor kennisgeving aan te nemen.

HAMERSTUKKEN
Samenleving
5

2019_BW_00748
zaaknummer: 280226

verzoek om eenmalig subsidie voor boek - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit het verzoek van betrokkene om een eenmalig subsidie voor het
uitbrengen van een boek af te wijzen.
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2019_BW_00750
zaaknummer: 280653

Wijziging gebiedsomschrijving O.L.-Vrouw
Geboorteparochie Wachtebeke-Overslag (België) - Ter
kennisname

Besluit
Besluitpunt 1
Het college besluit de brief van het Bisdom Gent voor kennisgeving aan te nemen.
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RONDVRAAG
7

2019_BW_00758
zaaknummer: 282908

Rondvraag - Besluitvormend

Besluit
Besluitpunt 1
Terugblik afgelopen week (gemeentesecretaris)
Het college besluit deze informatie voor kennisgeving aan te nemen.
Uitvoering door: Directie.
Besluitpunt 2
Afspraak versterking intergemeentelijke samenwerking (adjunct-secretaris)
Het college neemt kennis van de uitnodiging van de provincie en bespreekt dit met Hulst en
Sluis.
Uitvoering door: Bestuurssecretariaat.
Besluitpunt 3
Brief voor stadsraad Sas van Gent (adjunct-gemeentesecretaris)
Het college besluit in te stemmen met de brief.
Uitvoering door: Realisatie en Beheer.
Besluitpunt 4
Verzetten Ride for the Roses (adjunct-secretaris)
Het college besluit in verband met het verzetten van de Ride for the Roses naar 15 juni 2019
op deze dag het parkeerregime toe te passen zoals gebruikelijk tijdens de Ride for the
Roses.
Uitvoering door: Omgeving en Economie.
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