Verslag B&W – vergadering 9 juni 2020, aanvang 8.30 uur.
Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam.
Secretaris: Priem
1. Opening
2. Mededelingen
Bijlagen:
- Rooster zomervakantie 2020.
Het overzicht wordt geactualiseerd en gedeeld.
- Brief ‘Kans op perspectief’ gericht aan de colleges van de 5 Bevelandse
gemeenten.
Het college onderschrijft de verwoorde ambities en is akkoord. Het kostenaspect
is aandachtspunt dat verder bezien moet worden en moet worden afgestemd met
de opdrachtnemer. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit zaken die door de
coronacrisis niet zijn doorgegaan binnen de post bestuur. De burgemeester
informeert het presidium.
- Overzicht toezeggingen Raad 2020
Het voorstel m.b.t. de communicatie inzake publicaties is in voorbereiding en
komt volgende week in het college. Verzoek aan griffier om langs de
portefeuillehouders te gaan om de lijst te actualiseren.
- Overzicht aangenomen moties
De lijst wordt voorzien van aanvullingen een retour gestuurd aan de griffier.
- Memo evaluatie bezwaarschriftencommissie.
Het college stemt in met de lijn van de memo. Verzoek een aanvulling op de
memo met de wens voor een bestuurlijk overleg ter versterking van de relatie.
- Demonstraties Kerncentrale 19 juni 2020
Ter kennisname akkoord. De voorzitter van de VRZ coördineert.
- Memo Schone Lucht Akkoord.
Het college stemt in met de memo.
- Email Griffier
Akkoord. om de meeste raadsvoorstellen te agenderen voor 25 juni. OP 9 juli wel
een raadsvergadering met twee punten op de agenda: Jaarrekening 2019 en plan
van aanpak kerntakendiscussie.
- Verzoek om expositie coronabeeld in het gemeentehuis.
College is akkoord. Aanvullend wordt het MT verzocht om uit te zien naar
aanpassing van inrichting van de hal en met een voorstel te komen t.b.v.
expositie. Waarbij meer aandacht is voor de aspecten hostmanship, cultuur en
actualiteiten van de gemeente.
- Dorpshuis Lewedorp
Vloer is nagenoeg gereed.
3. Verslag B&W – vergadering 2 juni 2020
Akkoord.
4. B&W-adviezen 9 juni 2020
B&W Voorstellen:
Z20.007231 Gunningsadvies bouw- en projectmanagement Masterplan Nieuwdorp.
Niet akkoord. Secretaris en bestuurlijk opdrachtgever gaan in overleg met de steller
over de onderbouwing van het advies.
Z20.008176 Dienstverleningsovereenkomst mobiele telefoondiensten. Akkoord.
Z20.007045 Tijdelijke gedoogbeschikking recreatieperceel camping Stelleplas.
Akkoord.

Z19.002828
Z20.006713
Z20.007540
Z20.008194
Z20.008065
……

Activiteitenplan voor- en vroegschoolse educatie. Akkoord.
Eindrapportage voor- en vroegschoolse educatie 2019. Akkoord.
Visie Preventieve Jeugdbescherming in Zeeland. Akkoord.
Ledenraadpleging Algemene Ledenvergadering VNG. Akkoord.
Intentieovereenkomst samenwerking wegbeheer. Akkoord.
Besluit tot aanwijzing onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de
Burgerlijke Stand wethouders Witkam en v.d. Plasse. Akkoord.

Raadsvoorstellen:
Z20.006087 Klimaatmiddelen decembercirculaire 2019.
Niet akkoord. N.a.v. besluitvorming laatste raadsvergadering aanpassen.
Z20.007995 Voorstel projectbudget inrichting openbare ruimte Tiny Houses
Hoedekenskerke. Akkoord gewijzigd besloten.
Na verwerking wijzigingen akkoord. Verzoek aan steller om tekstuele aanpassingen
te verwerken.
Z19.002220 Verduurzamen bedrijventerrein ’s-Gravenpolder. Akkoord.
Z20.005449 Beleidsplan Onderwijsachterstanden 2020-2022. Akkoord.
Z20.006518 Kunstgrasveld Heinkenszand. Akkoord.
Z20.008009 Jaarrekening RBL Oosterschelderegio 2019. Akkoord.
Z20.008048 Programmabegroting RBL Oosterschelderegio. Akkoord.
5. Uitnodigingen
- Uitnodiging Online Sessie Zeeuwse Klimaatadaptatie met Anita Pijpelink 11 juni.
Arno Witkam.
- Uitnodiging deelname ‘Orange the World’
Akkoord om de kop van het gemeentehuis in die periode oranje te verlichten
(actie bedrijfsvoering).
- Uitnodiging deelname 75-jarig bestaan VN
Akkoord om de kop van het gemeentehuis in die periode blauw te verlichten, mits
technisch en financieel haalbaar (actie bedrijfsvoering).
6.
-

Raadsvergaderingen
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

7. Samenwerking
- Constatering van vele bestuurlijke wijzigingen in het Zeeuwse.
8.
-

Pers-uur
Verduurzamen bedrijventerrein ’s-Gravenpolder (Arno, ter plaatse)
Kunstgrasveld Heinkenszand (Marga, samen met voorzitter van de vereniging)
Plaatsing coronabeeld in de hal gemeentehuis (Marga)
Woningbouwontwikkeling Lewedorp (Kees Weststrate, Lia Schroevers).
Interview Zeeuwind inzake klimaatstraat (Arno Witkam)

9. Rondvraag
10. Sluiting

