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19.012483

: A+O, 19.003776 / 19.000609
: Jaarverslag klachtbehandeling 2018
: Uw college wordt geadviseerd:
1. Het jaarverslag van de klachtbehandeling over 2018 van de gemeente
Reimerswaal vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Zeeuwse Ombudsman;
3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Nationale Ombudsman;
4. Bovengenoemde documenten ter kennisname aan de raad te zenden;
5. Met ingang van 2019 mevrouw M. Meijerink benoemen als
klachtencoördinator voor de gemeente Reimerswaal ter vervanging van de
huidige klachtencoördinator.
: Conform advies.
: SAM, 19.011175 / 19.001666
: Kosten Wmo 1e kwartaal 2019
: Uw college wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van de 1e kwartaalcijfers 2019 Wmo, welke door het
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) zijn
aangeleverd;
2. De 1e kwartaalcijfers ter kennis name aan te bieden aan de gemeenteraad.
: Conform advies. Bij het ter kennisname aanbieden van de kwartaalcijfers aan de
Raad wenst het college wel een “winstwaarschuwing” af te geven.
: FIN, 19.011870 / 19.000233
: Onderzoek kostendekkendheid tarieven 2019
:
1. Kennisnemen van voorliggende rapportage inzake de kostendekkendheid van
tarieven en van bijlage 1 met de stand van zaken inzake de aanbevelingen
die voortvloeien uit betreffende rapportage.
2. Voorgesteld wordt om voorliggende rapportage inzake de kostendekkendheid
alleen te agenderen voor de opinieraad van 18 juni 2019 en niet te agenderen
voor een besluitraad.
: Conform advies.
: SAM, 19.010791 / 19.001530
: Programmabegroting GGD Zeeland 2020 - 2023
: Uw college wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de kadernota en programmabegroting 2020 – 2023 van de
GGD Zeeland met de kanttekening zoals deze beschreven zijn in het advies
onder ‘’aanpak en uitvoering’’;
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Kadernota/Programmabegroting 2020 en de ramingen in de gemeentelijke
begroting aan te passen. Betreffende budgettaire consequenties zullen
worden verwerkt in de primaire begroting 2020 van de gemeente
Reimerswaal en ten laste worden gebracht van het meerjarenperspectief. Er
is echter vooralsnog geen financiële ruimte om dit tekort structureel te
dekken;
3. Kennis te nemen van het feit dat de jaarrekening 2018 van de GGD Zeeland
pas wordt aangeboden als de accountantsverklaring beschikbaar is;
4. De visie van de GGD Zeeland voor kennisgeving aan te nemen;
5. Dit voorstel te agenderen voor de opinieraad van 18 juni a.s;
6. De GGD Zeeland op de hoogte te brengen van uw besluit middels de
conceptbrief.
: Conform advies, met dien verstande dat het college alleen het te ruim begrote
bedrag ten behoeve van PGB jeugd wenst in te zetten ten behoeve van het tekort op
de jeugdhulp.
: REO, 19.012111 / 19.001800
: Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Oostweg 33 en 33A, Krabbendijke
: Om de in dit advies genoemde redenen wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oostweg 33 en 33A,
Krabbendijke
met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0703.02KrBPOostweg33.on01;
2. na meningsvorming door de opinieraad op 18 juni 2019 het
ontwerpbestemmingsplan op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen voor
de vaststellingsprocedure
: Conform advies.
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