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Datum vergadering

25 april 2017

Publicatiedatum

28 april 2017

Onderwerp
Verzoek projectsubsidie t.b.v.
Tacx Pro Classic

Besluit
1. De aanvrager, ten behoeve van het evenement Tacx Pro Classic, onder
voorwaarden een projectsubsidie van
€5.000 te verlenen.
2. Hiervoor gebruik te maken van de hardheidsclausule artikel 7.1 in de
ASV 2013.
Aanpassing bewegwijzering
1. In te stemmen met aanpassing van de bewegwijzering op en rond de
Renesse
rotondes Stoofweg en Roelandsweg Renesse en hiervoor maximaal €
25.000 ter beschikking te stellen.
2. Het bedrag van € 25.000 te dekken uit het krediet Routing parkeren
Zierikzee-Westhoek (72111295/433300)
3.Het uiterste doen om voor het seizoen de bewegwijzering aan te
brengen.
Kiezen voor 4 wijkraden in
1. Zierikzee op te delen in vier ruimtelijke delen conform bijgevoegde
Zierikzee i.p.v. 1 stadsraad
stadskaart waar op initiatief vanuit de samenleving één wijkraad per
ruimtelijk deel kan worden opgericht;
2. vast te houden aan de in de huidige convenanten gemaakte afspraken
omtrent de rol van dorps-, stads of wijkraden en de beperkte directe
betrokkenheid van de gemeente hierbij.
RUD – Conceptbegroting 2018/ 1. Instemmen met de conceptbegroting RUD 2018 en geen gebruik te
jaarrekening 2016
maken van mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.
2. Het jaarverslag en jaarrekening RUD 2016 voor kennisgeving
aannemen.
Beleidskader Integraal
aanhouden
Huisvestingsplan
basisonderwijs SchouwenDuiveland 2017-2027
Stand van zaken
1. kennisnemen van de stand van zaken per 1 april 2017
takendiscussie per 1 april 2017 2. de raad informeren d.m.v. raadsbrief
Beleidsregels Wet taaleis
3. Een Taalpunt in 2017 in de bibliotheek van Schouwen-Duiveland te
realiseren
4. Het structureel extra benodigde budget ad € 5.000,00 te dekken uit de
Stelpost Sociaal Domein. Indien in 2018 via de centrumgemeente
structureel webmiddelen vrijvallen hiervan dan € 5000,00 terug laten
vloeien naar de stelpost.
5. De kosten voor het taalhuis de komende jaren vanaf 2018 bekostigen uit
de webmiddelen
Behoefte onderzoek
De raad d.m.v. raadsbrief informeren over de opzet van het Behoefte
winkeltijden
onderzoek Winkeltijden.
Portefeuillehouder is Wout vd Berg.
Aanpassing legesverordening 1. In te stemmen met de mogelijkheid tot het verlenen van 80% teruggaaf
ter stimulering van
van de verschuldigde leges omgevingsvergunning waarbij de realisatie van
investeringen in duurzame
het project afhankelijk is van een toekenning op grond van de
energievoorziening
subsidieregeling SDE+ én van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt;
2. Het besluit als genoemd onder 1. te nemen met terugwerkende kracht
tot 23 december 2016;
3. In geval van verleend uitstel van betaling voor een opgelegde
legesaanslag waarbij de realisatie van het project afhankelijk is van een
toekenning op grond van de subsidieregeling SDE+ de
invorderingsambtenaar op te dragen geen invorderingsrente in rekening te
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brengen voor dat deel van het bedrag dat 20% van het totaal aan
verschuldigde leges te boven gaat;
e
4. In te stemmen met de 2 wijziging van de Legesverordening SchouwenDuiveland 2016;
e
5. In te stemmen met de 1 wijziging van de Legesverordening SchouwenDuiveland 2017.
6. Portefeuillehouder wordt Cees van den Bos
Financiele gegevens GR OLAZ Raad voorstellen (aangepast voorstel) in te stemmen met de financiele
documenten van de GR OLAZ
e
Voortgangsrapportage sociaal 1. instemmen met de voortgangsrapportage sociaal domein 1 kwartaal
e
domein, 1 kwartaal 2017
2017
2. raad informeren d.m.v. raadsbrief
Maatschappelijke begeleiding
statushouders 2017
Raadsbrief herontwikkeling
Raadsbrief vaststellen
Haringvlietplein
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