Verslag b&w – vergadering d.d. 3 december 2013.
Plaats: raadszaal.
Aanwezig: burgemeester Gelok, wethouders Schenk, Zandee, Miermans,
secretaris Van den Berge.
1.Mededelingen.
Zaterdag 24 mei 2014 Open Havendag, met als thema “Trots op onze haven” op het terrein
van Damen Shiprepair te Vlissingen-Oost. Ambtelijk afstemmen met de andere betrokken
partners in Zeeland Seaports.
3 december 2013 “openhaard” bijeenkomst Zeeland 2040 (Wethouder Miermans gaat).
2. Verslag b&w – vergadering d.d. 26 november 2013.
Akkoord.
3. Parafenbesluitenlijst d.d. 3 december 2013.
Akkoord.
4. Uitnodigingen.
Wethouders Zandee en Miermans gaan naar de bijeenkomst van Port Promotion Council op
19 december 2013.
5. Voorontwerp-bestemmingsplan “Borsels Buiten, gedeelte Langeweegje 10A 2014”.
Het ontwerp-plan heeft betrekking op Berkenhof Tropical Zoo. Het plan biedt een actueel
planologisch-juridisch kader voor de bestaande situatie, waaronder de recent gerealiseerde
uitbreiding. Daarnaast maakt het plan de realisatie van een nieuwe entree mogelijk.
Het college stemt in met het opstarten van het wettelijk vooroverleg met Provincie en
Waterschap en de inspraak.
6. Formele overdracht lokale brandweerzorg aan de Veiligheidsregio Zeeland.
Overgaan tot het sluiten van een overeenkomst in verband met de regionalisering van de
lokale brandweer.
7. Voortgang m.b.t. invulling van de regeling combinatiefuncties.
De beschikbare uren op grond van de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur zijn
nog niet ingevuld. Doorschuiven naar 2014.
8. Managementrapportage Sociale zaken 2013.
Voor kennisgeving aannemen.
9. Transitiearrangement Jeugd; ontwerp raadsvoorstel.
De aanvullingen op het transitiearrangement zoals vervat in het toegezonden Addendum
voorleggen aan de gemeenteraad en voorstellen om met het arrangement en het addendum
in te stemmen.
10. Terugkoppeling portefeuillehouders.
De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de
komende week.
11. Samenwerking.
Geen bijzonderheden.

12. Raadsvergaderingen.
28 november presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
5 december vrije fractieavond
12 december raadsvergadering
19 december raadsledenspreekuur, fractievergaderingen.
13. Communicatie/voorlichting
a. actieve raadsinformatie
b. interne voorlichting
c. externe voorlichting
Geen bijzonderheden.
14. Rondvraag.
Geen.
15. Sluiting.

