Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum: 7-06-2022
Tijd: 9.00 - 13.10 uur
Locatie: Kamer burgemeester
Voorzitter: Burgemeester
5 - NOTA'S VOOR DE RAAD
5.a - BB: Zienswijze begroting Dethon 2023
Besluit:
1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel
2. De stukken aanbieden bij de griffie voor de cyclus juli 2022.
7 - NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)
7.a.1 - OND: Openbare besluitenlijst college d.d. 31 mei 2022
Besluit:
De openbare besluitenlijst d.d. 31 mei 2022 vaststellen.
7.b.3 - BB: Overeenkomst oprichting beheerplatform Waterdunen
Besluit:
1. Instemmen met de oprichting van het beheerplatform Waterdunen.
2. Deze oprichting bekrachtigen middels het aangaan van bijgevoegde overeenkomst tussen de
5 betrokken partijen.
3. Wethouder Werkman namens het college te machtigen deze overeenkomst te ondertekenen
tijdens de stuurgroep Waterdunen op 8 juni 2022.
4. De gemeenteraad vandaag per mail informeren over deze aanstaande ondertekening.
7.b.5 - BB: Voorstel tot instemmen met Activiteitenplan RPCZ steunfunctie 2022 en vaststellen
subsidie Activiteitenplan RPCZ steunfunctie 2021
Besluit:
1. In te stemmen met het document ‘Activiteitenplan RPCZ steunfunctie 2022’.
2. In te stemmen met het continueren van de bijdrage aan de gezamenlijke Steunfunctie
onderwijs Zeeland.
3. In stemmen met de definitieve vaststelling van de subsidie voor het Activiteitenplan RPCZ
Steunfunctie 2021, zoals verantwoord in het document ‘Verantwoording activiteitenplan RPCZ
Steunfunctie 2021’.
4. In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikking om dit besluit te communiceren aan
RPCZ.
7.b.6 - BB: Voorstel tot verlenging pilot POH-GGZ-J tot oktober 2022
Besluit:
1. Akkoord te gaan met de verlenging van de pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd
(POH-GGZ-J) tot oktober 2022, met dien verstande dat het college enkele duidelijke en
meetbare KPI’s aan deze verlenging zal verbinden.

7.c.1 - ED: Invordering dwangsom Speelgoedwinkel Ed van de Vijver B.V. te Sluis
Besluit:
Van de besloten vennootschap Speelgoedwinkel Ed van de Vijver B.V. te Sluis de verbeurde
dwangsom ineens in te vorderen.

