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001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 7 augustus 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 7 augustus 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Onderzoek Zeeuwse samenwerking Social Return door InterPactum
BJP
Onderzoek Zeeuwse samenwerking Social Return door InterPactum.
Conform advies
-

Instemmen met de meest vergaande vorm van regionale samenwerking,
namelijk regionaal beleid en regionale uitvoering van Social Return, te weten
scenario 3 van het rapport, waarbij de resultaten Social Return voor de
Bevelanden in 2017 gelden als ondergrens voor de opbrengsten van de
Zeeuwse samenwerking.

-

Wanneer hiervoor geen Zeews-breed draagvlak is, dan kiezen voor
subregionale samenwerking binnen de Oosterschelderegio.

-

Kennis nemen van de resultaten Social Return voor de Bevelanden in 2017 en
instemmen met de concrete adviezen aan de gemeente in dit memo.
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Subsidie SVH Zeeland
BJP
Subsidie SVH Zeeland.
Conform advies

004

-

De definitieve subsidie 2017 vaststellen.

-

Het batig saldo over 2017 wordt niet teruggevorderd.

-

De subsidierelatie met SHV Zeeland wordt in 2019 voortgezet.

-

Voor het jaar 2019 eenmalig een extra subsidie verlenen voor de tijdelijke
uitbreiding van het aantal uren coördinatie en dit bedrag volgens de vaste
verdeelsleutel te verdelen over de gemeenten.

-

De voorlopige subsidie 2019 vaststellen.

-

SHV Zeeland vragen begin 2019 een subsidiefactuur aan de gemeenten te
sturen, waarna de gemeenten de subsidie overmaken.

Concept Kadernota Sociaal Domein Oosterschelderegio 2019 - 2022
BJP
Concept Kadernota Sociaal Domein Oosterschelderegio 2019 – 2022.
Conform advies
Kennis nemen van de concept-versie van de Kadernota Sociaal Domein
Oosterschelderegio 2019 - 2022 en deze via de ingekomen stukken aan de raad
voorleggen zodat de raad indien gewenst opmerkingen kan maken die meegenomen
kunnen worden in de definitieve versie.
De raad wijzen op de mogelijkheid om tijdens een nog te plannen bijeenkomst voor de
Oosterschelderegio vragen te stellen en opmerkingen te maken.

005

Cashless betalen regiotaxi
BJP
Cashless betalen regiotaxi.
Conform advies
Instemmen met het concept voorstel voor cashless betalen van de regiotaxi en het
voorstel via de ingekomen stukken aan de raad voorleggen zodat de raad opmerkingen
kan maken.
De raad wijzen op de mogelijkheid om tijdens een nog te plannen bijeenkomst voor de
Oosterschelderegio vragen te stellen en opmerkingen te maken.

006

Subsidiëring voedselbank de Bevelanden
BJP
Subsidiëring voedselbank de Bevelanden.
Conform advies

007

-

De subsidie voor 2017 vaststellen.

-

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 wordt het voorschot op de
subsidie verhoogd naar 100%.

-

Voorschot subsidie 2019 wordt betaald na ontvangst van een subsidiefactuur.

-

4. De voedselbank voor 2018 en 2019 een subsidie verlenen.

Aanvraag Samenlevingsfonds Stichting Nehalennia
IP
Op 25 juli 2018 heeft Stichting Nehalennia een aanvraagformulier ingediend voor
subsidie ten behoeve van het plaatsen van een informatiebord bij de Nehalenniatempel
te Colijnsplaat. Het doel is het verbeteren van de historische, toeristische, culturele en
educatieve functie van dit bijzondere monument.
Conform advies
Instemmen met de subsidieaanvraag en dit via een beschikking meedelen.

008

Aansluiting Informatie Knooppunt Zorgfraude
BJP
Aansluiting Informatie Knooppunt Zorgfraude.
Conform advies
-

Aansluiten op het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

-

Instemmen met de bewerkersovereenkomst voor het Informatieknooppunt
Zorgfraude.

-

Mandaat aan de VNG verlenen om het convenant IKZ van toepassing te laten
zijn op de signalen van fraude in de zorg.
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Innovatieve Gecertificeerde Instelling in Zeeland
BJP
Innovatieve Gecertificeerde Instelling in Zeeland.
Conform advies

010

-

Kennis nemen van de notitie “Samen op weg naar een innovatieve GI” en deze
vaststellen.

-

Instemmen met het verder uitwerken van de bekostigingssystematiek voor de
GI 2019. De uitwerking hiervan maakt deel uit van de bestuursopdracht van de
werkgroep Transformatie.

-

Kennis nemen van het verkennen van de verdere behoefte aan extra inzet van
Intervence expertise binnen de gemeentelijke toegang.

-

De nieuwe bestuursopdracht voor de Provinciale werkgroep GI vaststellen.

Rioolrenovatie Botterlaan
MvK
Rioolrenovatie door relining op de locatie Botterlaan.
Conform advies

011

-

Instemmen met meerwerkofferte rioolrenovatiewerk onder besteknummer
2017-105 relining 2017.

-

Instemmen met het uitvoeren van de voorgestelde
rioolrenovatiewerkzaamheden volgens werkomschrijving en aanpak conform
offerte.

Vaststellen tarieven gemeentelijke accommodaties 2018-2019
TR
Jaarlijks worden door het college de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke
accommodaties vastgesteld.
Conform advies
Tarieven voor het gebruik van dorpshuizen en gymzalen voor het seizoen 2018-2019
indexeren met 1,6%.

012

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 21 augustus 2018.
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