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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, P.L. de Putter, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D.
Sinke, secretaris

Besluitenlijst voor de vergadering van 20/02/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 13 februari 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 13 februari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Brugdagen 2018
JW
Vaststellen van de brugdagen in 2018
Conform advies
Het college van B&W wijst vrijdag 11 mei, maandag 24 december en maandag 31
december aan als brugdagen 2018.
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2e bestuursrapportage VRZ 2017
LvI
De 2e bestuursrapportage VRZ 2017 voor kennigeving aannemen.
Conform advies
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Overeenkomst Beschermd Wonen 2018-2019
BP

Overeenkomst Beschermd Wonen 2018-2019
Conform advies
1. Het aangaan van de Basisovereenkomst Beschermd Wonen met de zorgaanbieders
Juvent en Le Séjour, onder het voorbehoud dat de zorgaanbieders voldoen aan de
kwaliteitseisen neergelegd in artikel 5 van de Basisovereenkomst Beschermd Wonen;
2. Instemmen met de inhoud van de deelovereenkomst Beschermd Wonen en
besluiten tot het aangaan van de deelovereenkomst Beschermd Wonen 2018-2019 met
de zorgaanbieders als genoemd in bijlage 1 van de deelovereenkomst;
3. Met betrekking tot de zorgaanbieders Le Séjour en Juvent instemmen met punt 2
onder voorbehoud van deelname aan de Basisovereenkomst;
4. De burgemeester besluit voor zover bevoegd volmacht te verlenen aan de
portefeuillehouder zorg/wethouder van de gemeente Vlissingen voor het ondertekenen
van de Basis- en Deelovereenkomst Beschermd Wonen 2018-2019 namens de
gemeente Noord-Beveland.
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Sanctiestrategie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Noord-Beveland 20182021
DD
Bij het door de raad op 25 januari 2018 vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan
Alcohol Noord-Beveland 2018-2021 hoort een sanctiestrategie, die afzonderlijk door de
burgemeester vastgesteld dient te worden.
Ter kennisname
Sanctiestrategie Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Noord-Beveland 2018-2021
vaststellen.
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Projectplan Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein
BP
Projectplan Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein
Conform advies
- Instemmen met het projectplan Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein fase 2:
experimenteren en implementeren (vanaf 2018)
- Akkoord gaan met de gemeentelijke bijdrage voor de begrote projectkosten 2018.
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Huurverlenging jachthaven Colijnsplaat
JK
Voorstel tot huurverlenging van de jachthaven te Colijnsplaat, vanaf 1 januari 2020 voor

de periode van 30 jaar.
Conform advies
Instemmen met de huurverlenging van de jachthaven te Colijnsplaat aan de
Watersportvereniging Noord-Beveland;
Instemmen met de voorwaarden van de huurverlenging;
Instemmen met de optie en voorwaarden voor de mogelijke verhuur van het
gemeentelijke wateroppervlak.
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Vaststelling Handreiking Gegevensdeling
JK
De decentralisaties in het sociaal domein hebben gevolgen voor de praktijk van zorg,
welzijn en veiligheid. De verwachting was en is dat zorg- en hulpverlening dicht bij de
inwoners zou leiden tot betere samenwerking en vooral betere en efficiëntere zorg- en
hulpverlening. De praktijk blijkt weerbarstiger. Eén van de struikelblokken is het delen
van cliëntgegevens met andere samenwerkende partijen.
In 2015 is gestart met de Zeeuwse Leertuin Privacy, met als doel de gegevensdeling
tussen partijen.
Conform advies
Het college besluit:
* Kennis te nemen van de Handreiking Gegevensdeling en deze vast te stellen;
* De Handreiking Gegevensdeling ter kennisname te brengen van de medewerkers in
het sociaal domein van de gemeente Noord-Beveland (zowel interne medewerkers als
partners in bijvoorbeeld het gebiedsteam);
* De werkwijze van de Handreiking te implementeren in de diverse multidisciplinaire
overleggen waarin de gemeente is vertegenwoordigd.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 20/02/2018

de secretaris,

de voorzitter,

