Verslag b&w – vergadering d.d. 17 juni 2014.
Aanwezig: burgemeester Gelok, wethouders Schenk, Weststrate, Miermans, secretaris
Van den Berge.
1.Mededelingen.
Geen bijzonderheden
2. Verslag b&w – vergadering d.d. 10 juni 2014.
Akkoord.
3. Parafenbesluitenlijst d.d. 17 juni 2014.
Akkoord.
4. Uitnodigingen.
Evaluatiebijeenkomst Kavelruilbureau Zeeland op 3 december 2014. Wethouder Schenk
gaat.
5. Voorstel tot wijziging openingstijden gemeentehuis.
Ingestemd wordt met de voorgestelde verruiming van de openingstijden per 1 oktober 2014.
De verruiming is gebaseerd op de “praktijk” van alle dag. De extra kosten voor de receptie
kunnen worden opgevangen binnen de personeelslast van de afdeling interne zaken.
6. Bedrijfsplan WIZ GR De Bevelanden.
Bij wijze van een voorgenomen besluit wordt ingestemd met het bedrijfsplan van de afdeling
WIZ binnen GR De Bevelanden. Het businessplan voor advies voor te leggen aan het
Bevelands OR platform en ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad, de
cliëntenraad Sociale Zaken en de adviesraad WMO.
7. Businessplan P&O GR De Bevelanden.
Bij wijze van voorgenomen besluit in te stemmen met het Businessplan van de afdeling P&O
GR De Bevelanden. Het Businessplan voor advies voorleggen aan het Bevelands OR
Platform (BOP). In eerste instantie is gekozen voor afname van het standaardpakket.
8. Beëindiging bestuursovereenkomst inzake mobiliteits- en loopbaancentrum
Zeeland werkt per 1 juli 2014.
Het voorgenomen besluit ter advisering voorleggen aan de OR.
9. Concept-kadernota 2015-2018.
De kadernota ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
10. Ontwerp-raadsvoorstel vaststelling 7e begrotingswijziging 2014.
Betreft o.a. het resultaat van het ontbinden van een aantal overeenkomsten. Ontwerpraadsvoorstel akkoord.
11. Ontwerp-raadsvoorstel tot toepassing van de coördinatieregeling par 3.6.1. Wet
ruimtelijke ordening.
De regeling beoogd meerdere besluiten die van toepassing zijn op één plan/aanvraag
tegelijkertijd in procedure te kunnen brengen.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.

12. Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststelling van bestemmingsplan “Kern Ovezande
2014”.
Het bestemmingsplan vervangt een aantal bestaande bestemmingsplannen voor de kern
Ovezande.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.
13. Ontwerp-raadsvoorstel tot voordracht van een lid van de Raad van Toezicht van de
stichting Omnisscholen.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.
14. Ontwerp-raadsvoorstel tot aansluiting bij het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds Zeeland.
De doelgroep van beide fondsen zijn kinderen, die opgroeien in een gezin met een inkomen
tot maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnormen en een vermogen dat
lager is dan in de Wet Werk en Bijstand genoemde vermogensgrenzen.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.
15. Ontwerp-raadsvoorstel tot harmonisering WMO-verordening, Financieel Besluit en
Beleidsregels WMO voor WIZ-gemeenten De Bevelanden.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.
16. Ontwerp-raadsvoorstel Kadernota gezondheidszorg.
Akkoord.
17. Ontwerp-raadsvoorstel inzake Veiligheids Regio Zeeland; 1e , 2e en 3e wijziging
begroting 2014 en programmabegroting 2015.
Ontwerp-raadsvoorstel tot instemming akkoord.
17. Terugkoppeling portefeuillehouders.
De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de
komende week.
18. Samenwerking.
Geen bijzonderheden.
19. Raadsvergaderingen.
12 juni
infobijeenkomst Sociaal Domein c.a.
19 juni
infobijeenkomst over dorpsvernieuwing
26 juni
presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
3 juli
raadsvergadering
10 juli
bedrijfsbezoeken
20. Rondvraag.
Geen.
21. Sluiting.

