GEMEENTE REIMERSWAAL

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum
Plaats

: 12 juni 2018
: kamer van de burgemeester

Nummer
Onderwerp

: REO, 18.007549 / 18.000368
: Principeverzoek van de Stichting R&B Wonen om medewerking te verlenen aan
het realiseren van 34 appartementen en een ontmoetingsruimte als vervanging
van 86 zorgappartementen in het zorgcentrum Ter Weel aan de Willem
Kosterlaan 1 in Krabbendijke.
: Om de in het advies genoemde argumenten wordt voorgesteld:
1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 34 appartementen
en een ontmoetingsruimte als vervanging van 86 zorgappartementen in het
zorgcentrum ‘Ter Weel’ aan de Willem Kosterlaan 1 in Krabbendijke ;
2. Aan deze medewerking de volgende voorwaarden te verbinden:
 in overleg met de gemeente dient een samenhangende aanpak van de
parkeersituatie en de bereikbaarheid in de directe omgeving van
zorgcentrum Ter Weel te worden bepaald;
 in overleg met de gemeente dient een passende oplossing te worden
gevonden voor opvang en afvoer van vuilwater en hemelwater;
 in overleg met de gemeente dient een passende oplossing te worden
gevonden voor de aanpassing van de eigendomssituatie van de
gronden in het plangebied;
3. De initiatiefnemer schriftelijk te informeren met bijgaande conceptbrief
18.009984.
: Conform advies. Het college wenst nog aanvullend overleg met de initiatiefnemers
over de invulling van de zaalfunctie.

Advies
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Nummer
Onderwerp
Advies

Beslissing
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Advies

18.010896

: BMH, 18.009897 / 18.001056
: Schriftelijke vragen ex art 44 RvO vanuit de SGP-fractie inzake huisvesting
arbeidsmigranten
:  Kennisnemen en vaststellen van de beantwoording van de vragen.
 Instemmen met de verzending van de beantwoording naar de SGP-fractie met
een afschrift aan de overige raadsleden.
 Beantwoording als ingekomen stuk op de agenda van de raad plaatsen.
: Conform advies.

: SAM, 18.009245 / 18.001774
: Kadernota/programmabegroting 2019 – 2022 GGD Zeeland
: Uw college wordt voorgesteld om aan de gemeenteraad te verzoeken:
1. Kennis te nemen van de kadernota/programmabegroting 2019 – 2022 en in te
stemmen met de programmabegroting 2019 voor de programma’s Veilig Thuis,
Publieke gezondheid en Jeugdgezondheidszorg.
2. Maar een zienswijze in te dienen tegen;
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a. De structurele doorrekening van de VZG-index van 1,6% in de jaren 2020 –
2022;
b. De cijfers van de Inkooporganisatie Jeugdhulp zorg in natura.
3. De GGD hierbij de volgende aandachtspunten mee te geven:
a. GGD Zeeland zorgt voor een goede afstemming met de 13 gemeenten over
haar ambities op beleidsniveau voor de kadernota/programmabegroting 2020
en betrekt hierbij het PAO (Provinciaal Ambtelijk Overleg).
b. GGD Zeeland zorgt voor het SMART formuleren van haar doelstellingen in de
kadernota/programmabegroting 2020. Hierbij betrekt zij het PAO.
c. GGD Zeeland zorgt ervoor dat besluitvorming over aanpassing van bestaande
dienstverlening of het invoeren van nieuwe dienstverlening via de raden van
de afzonderlijke gemeenten verloopt.
4. Voor de programmalijnen Veilig Thuis, Publieke gezondheid en
Jeugdgezondheidszorg, de bedragen zoals vermeld in de programmabegroting
2019 van de GGD bij te ramen in onze gemeentelijke begroting 2019 en ten laste
te brengen van onvoorzien.
5. GGD Zeeland op de hoogte te stellen van het besluit middels bijgevoegde
conceptbrief.
: Conform advies.

: SAM, 18.009928 / 18.001935
: Aanvraag vangnetuitkering 2017
: Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met:
1. Het modelaanvraagformulier vangnetuitkering 2017 en kennis te nemen van de
globale analyse van de omvang en de oorzaken van het tekort op het
inkomensdeel (BUIG) in 2017 en de genomen maatregelen om dit tekort tegen
te gaan; en biedt deze informatie tijdig aan de gemeenteraad aan.
2. Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met de aanvraag door het
ondertekenen van de verklaring in het modelaanvraagformulier;
3. De gemeenteraad te verzoeken om in te stemmen met de verklaring van uw
college.
: Conform advies.

FIN, 18.010187 / 18.000651
Toezichtinformatie Interbestuurlijk toezicht 2017.
Het College wordt geadviseerd:
Toestemming te verlenen om de verzamelde toezichtinformatie over het jaar 2017 aan de
provincie aan te leveren;
De gemeenteraad in kennis te stellen van de aanlevering van deze gegevens.
GRB, 18.010189 / 18.001955
Rapportage 1e kwartaal 2018 WIZ.
Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 1e kwartaalrapportage van de afdeling
Werk, Inkomen en Zorg van GR De Bevelanden en dit voorstel ter kennisname aan te bieden aan
de gemeenteraad middels de ingekomen stukken en mededelingen.

bestuurssecretariaat
18.010896
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