Verslag B&W – vergadering 19 mei 2020, aanvang 09.00 uur.
Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam.
Secretaris: Priem/Jansen
1. Opening
2. Mededelingen
-

-

Vergadering Dorpsraad Baarland is uitgesteld
Voorstel tot verlenging subsidie dierenambulance wordt ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
Verkoop werkplaats ’s-Heerenhoek wordt in voorbereiding genomen
(uitgangspunt handhaven huidige bestemming). Start verkoop naar verwachting
na de zomer.
Tennet gaat binnenkort breed communiceren over ‘IJmuiden Ver’ en beoogde
locatie KV-station. Dit kan mogelijk tot vragen leiden onder de inwoners. De
wethouder informeert de dorpsraad vooraf.
Vanmiddag PO-financiën. Dan wordt het onderzoek financiële ontwikkeling
Zeeuwse Overheden besproken. Er komt naar verwachting een
vervolgonderzoek.
Wethouder Witkam heeft gesproken met de burgemeester van Tholen. Inzake
toekenning voorzitterschap energie en klimaat binnen het OZO.
Terugkoppeling burgemeester Sluis over het CORONA overleg in VNG verband.
Eind mei volgt uitsluitstel over financiële compensatie.
Er volgt een Wet Covid ter vervanging van de GRIP4 situatie/noodverordening.

3. Verslag B&W – vergadering 12 mei 2020
Akkoord
4. B&W-adviezen 12 mei 2020
B&W Voorstellen:
Z19.003588 Kennisnemen van criteria provinciaal toezicht en toekomstige
begrotingswijzigingen conform uitvoeren. Akkoord.
Z20.007378 Instemmen met opdrachtformulering nieuwe dienstverleningcommunicatievisie.
Aangehouden. Verzoek om eerst vooroverleg te houden met de
portefeuillehouder.
Z20. 007605 Kennisneming advies Senioren- Culturele- en WmoRaad inzake
VrijwilligersHuis. Akkoord. Afstemmen met Griffier dat brieven
geadresseerd aan het college niet direct breder worden gedeeld.
Z20.007595 Instemmen met voordracht tot benoeming kandidaat tot lid van het
toezicht houdend orgaan van North Seaports. Akkoord.
Z20.007664 Instemmen met aanwijzingsbesluit WNRA. Akkoord
Raadsvoorstellen:
Begrotingswijziging SWVO 2020 (wordt nagezonden/nog niet
behandeld)
Z20.007256 Ontwerp programmabegroting SWVO 2021-2024.
Voorstel geeft aanleiding tot aanpassing begroting. Met name gevolg van
hogere kosten leerlingenvervoer, cao-verhoging etc. Het is gewenst om richting
SWVO de urgentie aan te gegeven voor een noodzakelijke strategie op het
gebied van kostenbeheersing. Het gebrek aan grip op de kosten voelt

ongemakkelijk aan. Dit geldt overigens in breder verband binnen dergelijke
gemeenschappelijke regelingen. Akkoord agenderen voor raad van juni 2020.
Z20.007103 Begrotingswijziging GGD Zeeland 2020
Zie besluit onder: Z20.007769
Programmabegroting GGD Zeeland 2021-2024 (wordt nagezonden/
nog niet behandeld)
5. Uitnodigingen
Zie Notubox
- Algemene ledenvergadering VNG. Verzoek om annotatie door
gemeentesecretaris op de agenda (actie Jack).
6. Raadsvergaderingen
T/m eind april zijn alle raadsbijeenkomsten komen te vervallen. Verder wordt
bezien op welke wijze vanaf mei de geplande raadsbijeenkomsten/vergaderingen doorgang kunnen vinden.
- 28 mei
presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie
- 4 juni
raadsvergadering
- 11 juni
VRZ
- 18 juni
presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie
- 25 juni
raadsvergadering
- 2 juli
fractieavond
- 9 juli
raadsvergadering
- 13 juli t/m 23 augustus zomervakantie
-

Verzoek om informerende en kaderstellende raad inzake zonneparken en op het land
in te plannen via de griffier (actie Jack Koolen)

7.
-

Samenwerking
Deze week raadsessies inzake de begroting GR de Bevelanden.
Terugkoppeling overleg met de ombudsman en mogelijke contractverlenging.
Bijeenkomst platform de Bevelanden inzake huisvesting arbeidsmigranten.

8. Pers-uur
Voor de zomer nog een persmoment over de verkoop van werkplaats ’s-Heerenhoek.
Datum n.t.b.
9. Rondvraag
- Aanpassing antwoordbrieven n.a.v. bezuinigingen kadernota
10. Sluiting

