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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 2 januari 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 2 januari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Signing VVV pand Veerweg Kamperland
JJD
Enkele jaren geleden is het VVV-kantoor in de Veerweg in Kamperland omgevormd
naar een VVV inspiratiepunt. Een prachtige VVV vestiging. De buitenzijde is echter nog
steeds redelijk anoniem. Vandaar het voorstel om aan de buitenzijde een aantal
voorzieningen aan te brengen waardoor de vestiging beter zichtbaar en vindbaar is.
Conform advies
Instemmen met bijgaande offerte teneinde de 'signing' van het VVV inspiratiepunt ter
hand te kunnen nemen.
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ZeelandPas stopt
JJD
Onlangs heeft uw college besloten om ook voor het jaar 2019 weer deel te nemen in de
ZeelandPas. 2019 zou een overgangsjaar zijn naar 'Mijn Zeeland' dat innovatief veel
verder gaat dan de ZeelandPas. Om de transitie te kunnen maken naar Mijn Zeeland
wilde de VVV de pas graag nog in elk geval in 2019 voort laten bestaan, teneinde de
onderliggende infrastructuur voor de toekomst te behouden. Dit is nu dus niet gelukt,
reden waarom we bijgaande brief met persbericht hebben ontvangen.
Conform advies
1. Kennis nemen van bijgevoegde brief en persbericht.
2. Deze eveneens ter kennis brengen van de leden van de raad.
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Aanvullend subsidieverzoek SMWO 2019
JK
Het bestuur van het SWVO heeft een aanvullend subsidieverzoek ontvangen van
SMWO. Dit verzoek heeft betrekking op het casemanagement bij complexe
gezinssituaties. Op verzoek van de gemeentelijke toegangen wordt SMWO vaak
gevraagd om het casemanagement in deze casuïstiek op te pakken. Deze functie is op
dit moment echter niet geborgd bij SMWO. Het ontbreekt SMWO aan voldoende
expertise en financiële middelen om hierin adequaat te faciliteren. In het aanvullend
subsidieverzoek zijn de financiële gevolgen uitgewerkt, waarbij SMWO optimaal
gebruik heeft gemaakt van haar eigen positief resultaat en efficiencyvoordelen.
Conform advies
Kennis nemen van bijgevoegd aanvullend subsidieverzoek en bijgevoegd raadsvoorstel
voorleggen aan de gemeenteraad in de vergadercyclus van februari 2019.
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Cijfers prognoses huishoudens en bevolking
WK
Vanuit de Provincie Zeeland zijn de laatste cijfers verspreid omtrent de huishoudensen bevolkingsprognoses. De Primos cijfers zijn hiervoor aangehouden. Ook zijn de
cijfers verspreid van de binnenlandse en buitenlandse migratie van de afgelopen 10
jaar.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen.
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Wijzigingen huurkoopovereenkomst
CJ
Op 7 augustus 2018 heeft het college van b en w ingestemd met de
huurkoopovereenkomst ten aanzien van de Zeelandnetlocatie gelegen aan Het Rip nr.
9 te Kamperland. In de huurkoopovereenkomst zijn thans een aantal aanvullende
bepalingen opgenomen ter verduidelijking.
Conform advies
Instemmen met de aanpassingen/aanvullingen in de huurkoopovereenkomst ten
aanzien van de Zeelandnetlocatie gelegen aan Het Rip nr. 9 te Kamperland.
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Vaststellen wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling per 1 oktober 2018
AR
In de CAO-akkoorden van 2017-2019 staat een afspraak tussen de VNG en de
vakbonden dat ingeleende payroll-werknemers een beloning ontvangen die
vergelijkbaar is met de beloning van eigen medewerkers met een aanstelling. De
afspraak geldt niet voor uitzendkrachten, gedetacheerden (vanuit (semi-)
overheidsorganisaties) en ZZP-ers. Deze circulaire concretiseert en formaliseert deze
gelijke beloningsafspraak in een nieuw artikel 3:2a CAR-UWO. Dit artikel verplicht
CAR-UWO organisaties bij de inhuur van payroll-werknemers met de payroll-werkgever
- naast de al verplichte beloningselementen (de zogeheten inlenersbeloning) voor
payrollwerknemers- drie extra beloningselementen uit de CAR-UWO toe te passen. Het
gaat expliciet om:
a. de eindejaarsuitkering (IKB-bron) bedoeld in artikel 3:28 lid 2 onder b CAR;
b. werkgeversbijdrage levensloop (IKB-bron) bedoeld in artikel 3:28 lid 2 onder c CAR;
c. de werkgeverspremie van het OP/NP en het AAOP van de bedrijfstakpensioenregel
ABP.
De CAO bepaling treedt in werking op 1 oktober 2018, doch uiterlijk en met
terugwerkende kracht op 1 januari 2019. Omdat deze wijzigingen bindend zijn, kan
lokaal overleg (GO en OR) achterwege blijven.
Conform advies
Het college/het AB van de GR besluit:
1. De door het Landelijk Overlegorgaan Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire
van 24 juli 2018 (kenmerk TAZ/U201800473) op te nemen in de (gemeentelijke)
arbeidsvoorwaardenregeling.
2. De wijzigingen vast te stellen in overeenstemming met het bijgevoegde
ontwerpbesluit.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

