CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Vergaderdatum
Aanvang
Aanwezig

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

26 november 2019
08:30
A.M. Demmers-van der Geest, A.G. van der Maas, W.H.J.M.
Schenkelaars, A.P.L.M. Slenter-Jamar, drs. D. Sinke

Z19.000431 / D19.185203
voortgangsrapportage prestatie afspraken met de RWS
B&P

Advies

de voortgangsrapportage omtrent de prestatieafspraken tussen de
RWS en de gemeenten

Besluit

voor kennisgeving aannemen
ter kennisname brengen aan de raad
wethouder Van der Maas de afspraken laten ondertekenen

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000441 / D19.185204
Implementatie Wvggz
B&P

Advies

Per 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in
werking. Deze wetten vervangen de Wet bijzondere opnemingen
psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz regelt verplichte
zorg voor inwoners (jeugdigen en volwassenen) die een aanzienlijk
risico hebben op 'ernstig nadeel wat gerelateerd is aan een
psychiatrische stoornis' en waarbij de inwoner geen gebruik wil maken
van vrijwillige zorg. Het kan gaan om ernstig nadeel voor de
betrokkene zelf en/of diens omgeving. De Wzd regelt de verplichte
zorg voor inwoners met psychogeriatrie (dementie) en inwoners met
een verstandelijke beperking.
Met de Wvggz komen er nieuwe taken en bevoegdheden naar de
burgemeester en het college van B&W. Via dit advies wordt u
geïnformeerd over deze nieuwe taken en bevoegdheden, hoe we
voornemens zijn deze te organiseren vanaf 1 januari 2020 en wat de
financiële gevolgen zijn.

Besluit

U wordt voorgesteld om in te stemmen met:

Het meldpunt, het verkennend onderzoek, het indienen van
een verzoekschrift voor een zorgmachtiging en de
communicatie met de melder voor de periode 2020 t/m 2023 te
beleggen bij het Veiligheidshuis Zeeland en in de tweede helft
van 2021 deze taken te evalueren en aan de hand daarvan zo
nodig de opdracht aan het Veiligheidshuis bij te stellen;
Het horen van een betrokkene in relatie tot een voorgenomen
besluit tot een crisismaatregel, extern te beleggen (er worden
op dit moment verschillende mogelijkheden verkend voor de
uitvoering van de hoorpicht) voor de periode 2020 t/m 2023 en
in de tweede helft van 2021 deze taak te evalueren en aan de
hand daarvan zo nodig de opdracht bij te stellen;
Ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde taken het
Veiligheidshuis en de uitvoerders van de hoorplicht te
autoriseren voor het automatiseringssysteem Khonraad voor
de benodigde onderdelen;
Vanwege de noodzaak tot het op zo kort mogelijke termijn
(uiterlijk medio november) kunnen starten met de
voorbereidingen, reeds de opdracht te verstrekken aan
bovengenoemde partijen, dit onder voorbehoud van
instemming van de gemeenteraad;
Voor 2020 (maart t/m december) een provinciale projectleider
Wvggz aan te stellen om regie te voeren op de Zeeuwse
implementatie van de Wvgzz;
Het opdrachtgeverschap voor de implementatie van de Wvggz
in afstemming met de Zeeuwse gemeenten te beleggen bij het
CZW-bureau;
De implementatiekosten Wvggz via een subsidiebedrag per
jaar te verstrekken aan het CZW-bureau en jaarlijks bij te
stellen op basis van verantwoording.
Het voorleggen van bijgevoegd raadsvoorstel aan de
gemeenteraad in de raadscyclus van december a.s.
Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000538 / D19.185323
Kennisneming van de rapportage 'toerisme op de Bevelanden,
omvang en economisch belang 2018'
B&P

Advies

Kennisnemen van de rapportage 'toerisme op de Bevelanden,
omvang en economisch belang 2018'

Besluit

Kennis te nemen van de rapportage 'toerisme op de Bevelanden,
omvang en economisch belang 2018'

Beslissing

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Z19.000615 / D19.185420
Ontwikkeling Uithaven Kamperland
B&P

Advies

Akkoord gaan met de ontwikkelcombinatie Sunseeker Benerlux & Van
der Poel en instemmen met verkoop van de kavels U WSK & U
WSK voor realisatie van bijgevoegde ontwikkeling

Besluit

Akkoord met de ontwikkelcombinatie Sunseeker Benelux & Van der
Poel en verkoop van de kavels U.... en U .... om beoogde
ontwikkeling mogelijk te maken.

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp

Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000755 / D19.185677
beslissing op bezwaarschrift
tegen
afwijzing handhavingsverzoek cafe Juliana, Voorstraat 73 te
Colijnsplaat
Staf BMO
In het besluit op bezwaar het bezwaar tegen het handhavingsverzoek
ten aanzien van de geluidsovertredingen:
- ontvankelijk verklaren;
- gegrond verklaren;
- in heroverweging een last onder dwangsom en maatwerkschriften
opleggen conform advies van Vliex Akoestiek en RUD Zeeland (zie
bijlagen bij dit voorstel);
- het verzoek om vergoeding van proceskosten toewijzen tot een
bedrag van € 1.024.
In het besluit op bezwaar het bezwaar tegen het handhavingsverzoek
ten aanzien van de sluitingstijden van het terras:
- ontvankelijk verklaren;
- ongegrond verklaren;
- in heroverweging het bestreden besluit handhaven met inachtneming
van het gestelde in het advies van de bezwarencommissie (zie
bijlagen bij dit voorstel) door:
a. duidelijk te omschrijven wat wordt verstaan onder een gesloten
terras;
b. de exploitant van het café een waarschuwing te geven;
- het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen.

Besluit

Het bezwaar tegen het handhavingsverzoek ten aanzien van de
geluidsovertredingen:
- ontvankelijk verklaren;
- gegrond verklaren;
- in heroverweging een last onder dwangsom en
maatwerkvoorschriften opleggen conform advies van Vliex Akoestiek
en RUD Zeeland (zie bijlagen bij dit voorstel) De dwangsom te
bepalen op 1000,- euro per overtreding met een maximum van

10.000,- euro;
- het verzoek om vergoeding van proceskosten toewijzen tot een
bedrag van € 1.024,00.
Het bezwaar tegen het handhavingsverzoek ten aanzien van de
sluitingstijden van het terras:
- ontvankelijk verklaren;
- ongegrond verklaren;
- in heroverweging het bestreden besluit handhaven met inachtneming
van het gestelde in het advies van de bezwarencommissie (zie
bijlagen bij dit voorstel) door:
a. duidelijk te omschrijven wat wordt verstaan onder een gesloten
terras;
b. de exploitant van het cafe een waarschuwing te geven;
- het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen.
Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z19.000732 / D19.185792
2e bestuursrapportage 2019 en concept-4e begrotingswijziging 2019
Veiligheidsregio Zeeland
Staf BMO

Advies

1. Het college besluit kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage
2019 van Veiligheidsregio Zeeland.
2.Het college besluit de ontwerp-4e begrotingswijziging voor te leggen
aan de raad, met het voorstel om een positieve zienswijze te geven.
Inleiding

Besluit

1. het college besluit kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage
2019 van Veiligheidsregio Zeeland.
2. Het college besluit de ontwerp-4e begrotingswijziging voor te
leggen aan de raad, met het voorstel om een positieve zienswijze te
geven.
Besluit

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling
Advies

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000736 / D19.185871
Instemmen met de ontwerp-belastingverordeningen 2020, vast te
stellen in de raadsvergadering van 19 december 2019.
Middelen
Instemmen met de ontwerp-belastingverordeningen 2020, vast te
stellen in raadsvergadering van 19 december 2019, waarbij de
tarieven zoveel mogelijk worden afgerond op hele bedragen.

Besluit

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Instemmen met de ontwerp-belastingverordeningen 2020, vast te
stellen in raadsvergadering van 19 december 2019, waarbij de
tarieven zoveel mogelijk worden afgerond op hele bedragen.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000772 / D19.185878
Verordening maatschappelijke ondersteuning
B&P

Advies

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de concepttekst van de
nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning en deze ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

Er wordt besloten om: - in te stemmen met de concepttekst van de
nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning en deze ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; - de nieuwe
verordening in werking te laten treden op 1 januari 2020; - de
nieuwe verordening door de gemeente op de gebruikelijke wijze te
laten publiceren; - de huidige verordening in te trekken per 1 januari
2020.

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000850 / D19.185894
Collegeadvies Versnellingsagenda Bescherming en Opvang in
Zeeland
B&P

Advies

Ter besluitvorming ligt voor de versnellingsagenda 'Bescherming en
Opvang in Zeeland'.

Besluit

1. In te stemmen met de bijgevoegde versnellingsagenda
'Bescherming en Opvang in Zeeland';
2. Dit instemmingsbesluit voor 1 december 2019 te overleggen
met de VZG met het oog op doorzetting naar het ministerie
van VWS en de VNG;
3. De gemeenteraad per bijgevoegde memo te informeren over
de versnellingsagenda

Beslissing

Zaaknummer /

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000858 / D19.185918

Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

2e berap 2019 en 2e voortgangsrapportage (voorgenomen) projecten
2019
Middelen

Advies

Akkoord gaan met de 2e berap 2019 en de 2e voortgangsrapportage
(voorgenomen) projecten 2019

Besluit

Akkoord gaan met de 2e berap 2019 en de 2e voortgangsrapportage
(voorgenomen) projecten 2019

Beslissing

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 26 november 2019
de secretaris,

de voorzitter,

