Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

03-09-2019

Tijd

9:15 - 13:25 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

Toelichting

Wethouder Werkman heeft de vergadering om 12.00 uur verlaten
(ontmoeting DB P10 met Tweede Kamerleden).
Wethouder Poissonnier heeft de vergadering om 12.10 uur verlaten (VZG
portefeuillehoudersoverleg).

3.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 27 augustus 2019

Besluit
1. De besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019 (openbare besluiten) vaststellen.
2. Naar aanleiding van:
a. Agendapunt 4b1, Samenwerkingsprotocol Zeeuwse Gemeenten en GI’s:
wethouder Werkman krijgt de ruimte om de (vorm van) informatievoorziening
aan de commissie nader te bezien.
3.a.2

OND: Voorstel om in te stemmen met de notitie elektromagnetische straling en
het programma voor de informatieve raadsbijeenkomst van 24 september voor
het onderdeel elektromagnetische straling

Besluit
1. In te stemmen met de notitie elektromagnetische straling en het programma
voor de informatieve raadsbijeenkomst van 24 september voor het onderdeel
elektromagnetische straling, met dien verstande dat het onderdeel GGD nog
aangevuld moet worden.
2. Naar aanleiding van: de sprekers voor dit onderwerp zijn niet de hele avond
beschikbaar. In dat kader stemt het college er mee in om de volgorde voor de
informatieve bijeenkomst (collegebesluit 27 augustus 2019) te wijzigen en het
onderwerp straling als eerste te behandelen.

3.a.3

OND: Aanschaf software LIAS

Besluit
Gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid door enkelvoudig onderhands opdracht te verstrekken
aan LIAS voor de levering, implementatie en onderhoud van LIAS Enterprice
software ten behoeve van de P&C cyclus.
3.a.4

OND: Team P&O onderhandelaarskoord Cao Gemeenten 2019-2020

Besluit
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Gemeenten
2019-2020.
2. De gemeentesecretaris te vragen de VNG in kennis te stellen van besluitpunt
1.
3.b.1

BB: Stedelijke Kavelruil (AO)

Besluit
1. Gebruik maken van de diensten van het Kadaster bij de herontwikkeling van
het centrum van Oostburg, zulks overeenkomstig de offerte van 18 april 2019
tegen een bedrag van € 31.824.
2. De Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad (SOE) hierin een bijdrage
laten betalen van € 5.000.
3. Het gemeentelijk aandeel ad € 26.824 ten laste van de voorziening
Aantrekkelijk Oostburg brengen.
4. Naar aanleiding van: wethouder Ploegaert geeft ter vergadering aan wat de
financiële stand is van de voorziening Aantrekkelijk Oostburg.

3.b.3

BB: Presentatie Minimabeleid

Besluit
1. Het college stemt in met de concept presentatie.
2. Op de bestuurlijke jaaragenda die deze avond in het presidium behandeld
wordt, is de presentatie aangemerkt als onderwerp dat van de cyclus
september verplaatst kan worden naar oktober.
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3.b.4

BB: Onderzoek cliëntervaring Wet maatschappelijke ondersteuning 2018

Besluit
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wet
maatschappelijke ondersteuning 2018. Het college spreekt daarbij een
compliment uit voor alle betrokken medewerkers.
2. De resultaten van het onderzoek, door middel van bijgevoegde conceptbrief,
ter info aan te bieden aan de raad.
3. De resultaten van het onderzoek, door middel van bijgevoegde conceptbrief,
ter info aan te bieden aan de Raad voor maatschappelijke en demografische
ontwikkeling.
4. De resultaten van het onderzoek cliëntervaring Wmo aan te leveren bij het
ministerie van VWS via www.aanleveringwmo.nl.
5. In te stemmen met publicatie van de resultaten op de website
www.waarstaatjegemeente.nl.
6. In het stafoverleg met wethouder Werkman het punt ‘onafhankelijk
cliëntondersteuner’ nader opvolgen.
3.b.5

BB: Opstarten van de procedure om te komen tot vaststelling van het
Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens II

Besluit
1. Kennis te nemen van het door de minister van BZK uitgebrachte Beleidskader
gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, alsmede van de
bijbehorende toelichting.
2. In te stemmen met het ontwerp-Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen
en woonwagens in de gemeente Sluis.
3. Het ontwerp-Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens in
de gemeente Sluis aan de commissie R/AB voor te leggen met het voorstel het
vrij te geven voor inspraak conform het bepaalde in de Inspraakverordening
Sluis.
4. Kennis te nemen van de in gang gezette actie om het woonwagencentrum
aan de Willemsweg in Schoondijke met drie standplaatsen uit te breiden.
5. Kennis te nemen van de in gang gezette actie om beide woonwagencentra
en drie huurwoonwagens aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen over te dragen.
6. Het college verwacht in de commissievergadering vragen over de
doorwerking naar andere domeinen (zoals sociaal-maatschappelijk, openbare
orde en veiligheid). Dit punt in de voorbereiding van de commissie meenemen,
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waarbij gebruik gemaakt kan worden van de stukken die op 4 en 18 december
2018 in het college zijn behandeld.
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