GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum

: 19 november 2019

Nummer
Onderwerp
Advies

: A+O, 19.019844 / 19.000187
: Concept APV met bijlagen
: Voorgesteld wordt in te stemmen met het aanbieden van de concept Algemene
plaatselijke verordening 2020 ter vaststelling door de gemeenteraad.
: Het college stemt in met het aanbieden van de concept Algemene plaatselijke
verordening 2020 ter vaststelling door de gemeenteraad.

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

19.022242

: SAM, 19.021933 / 19.003267
: Financiele stukken stichting Zwembad Den Inkel en
subsidieovereenkomst 2020
: Stichting zwembad Den Inkel ontvangt subsidie van de gemeente voor het
exploiteren van het zwembad. Hiervoor leggen zij verantwoording af door jaarlijks
een jaarrekening en een begroting in te dienen. Tevens vragen zij jaarlijks subsidie
voor het komende jaar aan. In dit advies worden de jaarrekening 2018 en de
begroting 2020 behandeld. Het college wordt gevraagd hiermee in te stemmen.
Tevens vraagt de stichting subsidie voor 2020 aan, waarbij zij verzoeken de
basissubsidie eenmalig te verhogen met € 40.000,-- tot een totaalbedrag van €
433.744,--. Het college wordt verzocht de raad te vragen in te stemmen met deze
incidentele verhoging van de subsidie voor het zwembad.
: Het college besluit
1. in te stemmen met de jaarrekening 2018 van stichting zwembad Den Inkel;
2. de begroting 2020 van de stichting alsnog in behandeling te nemen en met
deze begroting in te stemmen;
3. een subsidie overeenkomst voor 2020 aan te gaan met de stichting;
4. de raad te vragen het basissubsidiebedrag voor 2020 eenmalig te verhogen
met 40.000,--, zodat het bedrag vergelijkbaar is met het toegekende
subsidiebedrag van 2019 (en eerder).
: REO, 19.017120 / 19.002745
: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2019.
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt geadviseerd:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het vast te stellen bestemmingsplan
Buitengebied 2019 In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen
tegen het ontwerpbestemmingsplan zoals verwoord in de nota zienswijzen
(poststuk 19.022138);
2. De opinieraad in zijn vergadering van 3 december 2019 het bestemmingsplan
Buitengebied 2019 en de voorgestelde de beantwoording van de zienswijzen
voor te leggen;
3. De besluitraad in zijn vergadering van 17 december 2019 voor te stellen het
bestemmingsplan
Buitengebied
2019
met
planidentificatienummer
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Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

NL.IMRO.0703.BGRWBP2018-va01 op de in het conceptraadsvoorstel
19.017119 aangegeven manier gewijzigd vast te stellen.
: Het college stelt de gemeenteraad na consultatie van de opinieraad op 3 december
2019 in zijn vergadering op 17 december 2019 voor om het bestemmingsplan
Buitengebied 2019 gewijzigd vast te stellen.
: BMH, 19.021874 / 19.003546
: Het jaarverslag over 2018 van welstand en van DSL.
:
1. Kennisnemen van het jaarverslag 2018 met betrekking tot de advisering op
het gebied van de ruimtelijke kwaliteit (welstand) in de gemeente
Reimerswaal, inclusief het welstandsbeleid;
2. Kennisnemen van het jaarverslag 2018 van de Vereniging Dorp, Stad en
Land zelf;
3. Beide verslagen aan de gemeenteraad ter kennisname voorleggen via de
notitie.
: Het college neemt kennis van de jaarverslagen 2018 over de welstandsadvisering,
het beleid en van de Vereniging Dorp, Stad en Land zelf. Deze jaarverslagen als
ingekomen stuk agenderen voor de gemeenteraad.
: SAM, 19.021341 / 19.003452
: Implementatie Wet verplichte ggz
: Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Kennis te nemen van de Wet verplichte GGZ en de nieuwe taken en de
bevoegdheden die daarmee naar de burgemeester en het college toekomen;
2. de taken met betrekking tot het meldpunt, verkennend onderzoek, het
indienen van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging en de
communicatie met de melder, voor de periode 2020 t/m 2021 te beleggen bij
het Veiligheidshuis en afhankelijk van de uitkomsten uit de evaluatie in de 2e
helft van 2021 de opdracht aan het Veiligheidshuis te verlengen t/m 2023;
2.1. vanwege de nieuwe onbekende taken (en het gegeven dat gebruik
is gemaakt van inschattingen) voor de inrichting van de taken bij het
Veiligheidshuis hiervoor een groeimodel te hanteren;
2.2. hierbij een maximum aan de formatie te stellen van 3 fte
procescoördinatie, waardoor voor Reimerswaal een maximale bijdrage
van
€
16.689
beschikbaar
wordt
gesteld;
2.3. dat verdere uitbreiding van de formatie alleen mogelijk is op basis
van een nieuw collegebesluit. Verzoeken hiertoe dienen te worden
gebaseerd op monitoring en evaluatie.
3. Maatschappelijk werk/casemanagers tijdelijk huisverbod te verzoeken om de
hoorplicht van een betrokkene in relatie tot een voorgenomen tot een
crisismaatregel uit te voeren voor de periode 2020 t/m 2021, en afhankelijk
van de uitkomsten uit de evaluatie in de 2e helft van 221 de opdracht aan het
maatschappelijk werk te verlengen;
3.1 aan het voorgaande besluit de voorwaarde te verbinden dat de
daadwerkelijke kosten, die nog moeten blijken uit de offerte van de
externe partij, geringer of gelijk zijn aan de in de begroting opgenomen
inschatting;
4. Af te wijken van de aanbestelingsregles voor de implementatie van het

bestuurssecretariaat
19.022242
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5.
6.
7.
8.

benodigde automatiseringssysteem Khonraad, en de opdracht hiervoor te
verstrekken;
Ten behoeve van de uitvoering van de taken het Veiligheidshuis te
autoriseren voor Khonraad;
Ten behoeve van de uitvoering van de hoorplicht de uitvoerende partij te
autoriseren voor Khonraad voor de invoering van het hoorverslag;
Een regionale projectleider Wvggz aan te stellen voor 2020 (maart t/m
december) om regie te voeren op de Zeeuwse implementatie van de Wvggz;
Het opdrachtgeverschap (welke vorm dient te worden gegeven in afstemming
met de Zeeuwse gemeenten/stuurgroep) voor de implementatie van de
Wvggz in afstemming met de Zeeuwse gemeenten te beleggen bij het CZWBureau. Hierbij wordt gestart met 0,5 fte (gewijzigd van 1 naar 0,5 fte) in
2020, waarna op basis van monitoring in 2020 de inzet voor de volgende
jaren wordt heroverwogen;
8.1. de gemeentelijke begroting aan te passen op basis van voorgesteld
financiële plaatje/ bijgevoegde begrotingswijziging voor 2020 (zie
kosten, baten, dekking);

9. De betaling van de kosten ten behoeve van voorbereiding, invoering en
uitvoering door het Veiligheidshuis, de provinciale projectleider e.d. via het
CZW-Bureau te laten verlopen;
10. Voor bovengenoemde beslispunten de door de Rijksoverheid beschikbare
gelden voor de invoering Wvggz, een gedeelte van de middelen
ambulantisering GGZ in te zetten ter dekking van de implementatie Wvggz.
De resterende middelen hiervan op te nemen als stelpost in de gemeentelijke
begroting voor toekomstige ontwikkelingen op dit gebied;
11. Binnen de gemeente Reimerswaal de coördinatie van de essentiële
voorwaarden te beleggen bij de procescoördinatoren en de regie op de
implementatie van de wet te beleggen bij veiligheid en zorg;
12. aan voorgenoemde besluiten de voorwaarden te verbinden dat:
•
•
•
•

alle in dit besluit genoemde taken en voorzieningen voldoende en
tijdig gemonitord en geëvalueerd worden;
er afspraken worden gemaakt over verrekening van meer- en
minderkosten;
het college tijdig op voorhand wordt geïnformeerd over onvoorziene
en niet in de begroting vermelde kosten;
toekomstige keuzes over niet in de begroting vermelde kosten ter
besluitvorming worden voorgelegd aan het college.

Beslissing

: Het college heeft ingestemd met het voorstel met betrekking tot de implementatie
van de nieuwe Wet verplichte GGZ die vanaf 1 januari 2020 in werking zal treden.
Tevens heeft het college ingestemd met de financiële consequenties, die
voortvloeien uit dit voorstel.

Nummer
Onderwerp
Advies

: FIN, 19.021516 / 19.003499
: Managementletter 2019
: Kennisnemen van de Managementletter 2019 en deze voor te leggen aan de
Accountantscommissie van 26 november 2019.
: Kennisnemen van de Managementletter 2019 en deze voor te leggen aan de
Accountantscommissie van 26 november 2019.

Beslissing

bestuurssecretariaat
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Advies

Beslissing
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Onderwerp
Advies

Beslissing
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Onderwerp
Advies
Beslissing

Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
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: GW, 19.021577 / 19.003503
: Oud papier inzameling
: Het college besluit de Zeeuwse ReinigingsDienst B.V. (ZRD) aan te wijzen als
verantwoordelijke voor de levering en plaatsing van verzamelcontainers ten behoeve
van de inzameling van oud papier en karton, en het transport ervan.
Gelet op de dalende marktprijzen voor oud papier stellen we voor om, zodra de
gesprekken met verwerker Kempenaars meer duidelijkheid geven en we de index
van de ZRD weten, we het college verder adviseren wat betreft de financiële
gevolgen voor de begroting.
: Het college besluit de Zeeuwse ReinigingsDienst B.V. (ZRD) aan te wijzen als
verantwoordelijke voor de levering en plaatsing van verzamelcontainers ten behoeve
van de inzameling van oud papier en karton, en het transport ervan.
: SAM, 19.022040 / 19.003573
: Subsideregeling kindgebonden financiering peuteropvang en
voorschoolse educatie
: Vanaf 1 augustus 2020 worden gemeenten verplicht gesteld voor de
doelgroeppeuters (peuters met een (risico op een) taalachterstand) minimaal 16 uur
voorschools aanbod te kunnen aanbieden. Nu is dat nog minimaal 10 uur. Hiervoor is
het noodzakelijk om de subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en
voorschoolse educatie 2019 aan te passen. Daarnaast wordt het college verzocht de
ouderbijdrage op € 9,16 en het maximaal te subsidiëren uurtarief op € 11,20 voor
2020 vast te stellen. E.e.a. conform de subsidieregeling.
: Het college besluit in te stemmen met de wijziging van de subsidieregeling
kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie 2019 en stellen
de ouderbijdrage voor 2020 vast op € 9,16 en het maximale te subsidiëren uurtarief
2020 op € 11,20 (zoals ook is opgenomen in de regeling).
: GW, 19.021468 / 19.003490
: Subsidie spuk regeling sport
: Het college wordt geadviseerd het door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport verleende bedrag specifieke uitkering stimulering sport toe te kennen aan het
product Sportvelden en tennisbanen.
: De ontvangen verlening specifieke uitkering stimulering sport wordt toegevoegd aan
het product Sportvelden en tennisbanen en in 2020 besteed aan het vervangen van
sportveldverlichting.
: SAM, 19.022053 / 19.000780
: Subsidieaanvraag Kibeo voor aanvullende maatwerk arrangementen
VVE
: In de gemeente Reimerswaal zijn in verhouding met andere gemeenten in de
Oosterschelde regio veel doelgroeppeuters met anderstalige ouders. Om de peuters
met anderstalige ouders in de gemeente Reimerswaal een goede start te geen wil
Kibeo pedagogisch medewerkers specifiek scholen door middel van een opleiding
NT2 (Nederlands tweede taal) en coaching on the Job. Daarnaast wil Kibeo diversen
activiteiten aanbieden aan de peuters met anderstalige ouders. Hiervoor vraagt
Kibeo een aanvullende subsidie aan van € 27.000,--.
: Het college besluit in te stemmen het verzoek van Kibeo voor een aanvullende
subsidie VVE van € 27.000,--. Deze subsidie ten laste te brengen van product
443000, kostensoort 44380005.
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: SAM, 19.020917 / 19.003394
: Subsidieaanvraag SHV 2020
: Uw college wordt voorgesteld om:
1. De subsidie aan SHV Zeeland over het jaar 2018 definitief vast te stellen op €
15.180,- voor de vijf gemeenten overeenkomstig de voorlopig toegekende
subsidie;
2. Aan SHV Zeeland voor het jaar 2020 een voorlopige subsidie toe te kennen
van €18.380,- voor de vijf Bevelandse gemeenten, voor Reimerswaal
betekent dit een voorlopige subsidie van € 4.044,00 voor 2020;
3. Hiervoor in 2020 een bedrag van € 4.044,00 bijramen op product 463001,
kostensoort 4341402 en ten laste brengen van onvoorzien incidenteel;
4. SHV Zeeland schriftelijk in kennis stellen van uw besluit middels een
subsidiebesluit; De subsidie over 2020 definitief vast te stellen na ontvangst
van het verzoek daartoe met het jaarverslag 2020 (1e helft 2021).
: Ingestemd met het toekennen van subsidie aan SHV Zeeland voor het jaar 2020,
voor Schuldhulpverlening en begeleiding. De subsidie 2018 aan SHV Zeeland
definitief vastgesteld.
: SAM, 19.021628 / 19.003432
: Versnellingsagenda Bescherming en Opvang in Zeeland
: Uw college wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de versnellingsagenda Bescherming en Opvang in
Zeeland;
2. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) voor 1 december a.s. te
informeren over uw besluit met oog op de doorzetting naar ministerie van
VWS en de VNG;
3. De gemeenteraad te informeren over de versnellingsagenda door middel van
de raadsbrief.
: Het college heeft ingestemd met de versnellingsagenda Bescherming en Opvang in
Zeeland.
: REO, 19.019073 / 19.003013
: Verzoek om gebruik atelierruimte in de toren van de Johanneskerk in
Kruiningen
: Het college besluit in te stemmen met het gebruik van de (atelier)ruimte onder de
toren van deJohanneskerk in Kruiningen voor het hobbymatig voortzetten van een
pottenbakkersatelier onder de daarvoor beschreven voorwaarden.
Het college gaat akkoord met het verzenden van poststuknummers 19.021098 en
19.021099 om betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.
: Het college besluit in te stemmen met het gebruik van de (atelier)ruimte onder de
toren van de Johanneskerk in Kruiningen voor het hobbymatig voortzetten van een
pottenbakkersatelier onder de daarvoor beschreven voorwaarden. Het college gaat
akkoord met het verzenden van poststuknummers 19.021098 en 19.021099 om
betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen.
: REO, 19.020464 / 19.003336
: Voorontwerpbestemmingsplan Soldatenwijk, Rilland.
: Om de in het advies genoemde redenen wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Soldatenwijk, Rilland;
2. Het voorontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van 2 weken ter
visie te leggen.
: Het college besluit het voorontwerpbestemmingsplan Soldatenwijk, Rilland
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gedurende een periode van 2 weken ter inzage te leggen.
Nummer
Onderwerp
Advies
Beslissing

: A+O, 19.021494 / 19.003498
: Zienswijze ontwerp 4e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Zeeland
: Het college neemt kennis van de 2e bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio
Zeeland en besluit om de gemeenteraad voor te stellen om de in concept
bijgevoegde zienswijze te geven op de 4e begrotingswijziging 2019.
: Het college neemt kennis van de 2e bestuursrapportage 2019 van de Veiligheidsregio
Zeeland en besluit om de gemeenteraad voor te stellen om de in concept
bijgevoegde zienswijze te geven op de vierde begrotingswijziging 2019.

GW, 19.021514 / 19.003501
Aanbesteding raamovereenkomst verkeers- en straatnaamborden
Het college gaat akkoord met:
1. Mandateren inkoopbureau West-Brabant voor het beoordelen en voorlopig gunnen van de
gezamenlijke aanbesteding raamovereenkomst verkeers- en straatnaamborden;
2. Toepassen van de inkoopvoorwaarden gemeente Etten-Leur op de gezamenlijke
aanbesteding raamovereenkomst verkeers- en straatnaamborden.
GW, 19.021510 / 19.003500
Diverse verzoeken aankoop grond
Het college gaat akkoord met de verkoop van één perceeltje gemeentegrond (plantsoen) in
Kruiningen en twee in Hansweert en heeft één verzoek afgewezen.
SAM, 19.020725 / 19.003224
Kwaliteitsonderzoek Individuele Begeleiding
Het college heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het Kwaliteitsonderzoek Individuele
Begeleiding dat in opdracht van het SWVO en de Walcherse gemeenten in 2019 is uitgevoerd.
REO, 19.019720 / 19.003142
Principeverzoek het vervangen van een agrarisch bedrijfscomplex aan
de Sandeeweg 5 in Kruiningen door een burgerwoning met bijgebouwen.
Het college:
1. Neemt een positieve grondhouding in ten aanzien van:
a. het mogelijk maken van een burgerwoning op de locatie Sandeeweg 5 te Kruiningen;
b. het voorzien van de desbetreffende gronden van een passende bestemming;
2. Informeert verzoeker schriftelijk over het principestandpunt.
SAM, 19.020449 / 19.003250
Tarieven binnensport - MFC Tehaere - Meiboom - Abo dorpshuizen 2020
Het college besluit om in te stemmen met de verhoging per 1 januari 2020 van de huidige
tarieven (2019) voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties met 2,2%, zijnde de
gemeentelijke index.
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