Verslag b&w – vergadering d.d. 2 oktober 2018, aanvang 09.00 uur.
Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse, Witkam
Secretaris: Jansen
1. Opening
2. Mededelingen
- 9 oktober 2018 b&w van 08.00 - 09.00 uur, hierna bijeenkomst B2030.
- Overzicht stand van zake toezeggingen raad 7 en 28 juni, 5 juli en 6 september 2018.
De secretaris zal hiervoor binnen de organisatie aandacht vragen. In het vervolg
zullen de toezeggingenlijsten eens in de maand worden geagendeerd voor een b&wvergadering.
- 16 oktober 2018 b&w 09.00 - 09.30 uur toelichting programmabegroting 2019 door
afd. Financiën.
- 16 oktober 2018 b&w 09.30 - 10.00 uur toelichting plannen huisstijl door afd.
Communicatie.
- 30 oktober 2018 b&w 09.00 - 09.30 toelichting plannen vv Luctor door afd.
Samenleving.
3. Verslag b&w – vergadering d.d. 25 september 2018
Akkoord.
4. Parafenbesluitenlijst 2 oktober 2018
Akkoord.
5. Uitnodigingen
- 15 nov. SVn Deelnemersbijeenkomst Utrecht. Geen vertegenwoordiging.
6. B&W adviezen
- Leidraad voor het college 2018 – 2022. Diverse aanpassingen doorvoeren. Hierna
opnieuw agenderen voor b&w vergadering. Actie secretaris.
7.
-

-

Raadsvergaderingen
26 september bijeenkomst regionale woonvisie De Bevelanden
27 september presidium, gemeenteraadsspreekuur, fractievergaderingen
4 oktober raadsvergadering Voorstel tot het nemen van 8 wijzigingsbesluiten van
gemeenschappelijke regelingen. Overzicht van hoe was het en hoe wordt het
ontbreekt grotendeels. Aanvullende memo opstellen. Hierin toezegging doen dat
wijzigingsbesluiten voor behandeling in b&w worden voorgelegd aan de raad. Verder
wordt er een motie vreemd aan de orde van de dag inzake verbetering van de
procedure m.b.t. langdurig verblijvende kinderen in Nederland ingediend.
10 oktober bijeenkomst GGD/RUD/VRZ
11 oktober inforaad masterplan Nieuwdorp met dorpsraad en inforaad over
volkshuisvesting in Nieuwdorp
25 oktober presidium, gemeenteraadsspreekuur, fractievergaderingen
1 november raadsvergadering
8 november inforaad lokaal gezondheidsbeleid en inforaad over Sociaal Domein
15 november pararelsessie IVB en museumbeleid, beide inforaden en kaderstellende
raad over het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2023
22 november kaderraad lokaal gezondheidsbeleid en kaderraad over de nota Sociaal
Domein
29 november presidium, raadsledenspreekuur en fractie
6 december raadsvergadering

-

13 december kaderraad masterplan Nieuwdorp

8. Samenwerking
DB GR De Bevelanden 1 oktober 2018. Stand van zake overzicht evaluatie 2017.
Wordt, na het opnieuw bemensen van de uit de raadsleden te formeren
klankbordgroep, gecommuniceerd met de Bevelandse gemeenteraden.
Afvaardiging Zeelanduur. Namens Borsele nemen burgemeester Dijksterhuis en
wethouder Weststrate deel aan dit overleg.
9. Pers-uur
Geen deze week.
10. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11.`Sluiting

