Besluitenlijst College B&W
Datum

03-07-2018

Tijd

9:30 - 14:00

Locatie

College kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezigen

J.J. Aalberts, H.M. Bergmann, A. van den Brink (gemeentesecretaris), C.
Dekker, C. Lodder en C. Simons

Toelichting

1

Rondvraag

1.1

Rondvraag 1: Memo over Bijeenkomst Z4

Besluit
Kennis genomen van de memo
1.2

Rondvraag 2: Memo prioritering communicatie

Besluit
Kennis genomen van de memo
2

Afsprakenlijst collegeleden

Besluit
Lijst geactualiseerd
3

Besluitenlijst B.en W.-vergaringen 26 juni 2018 en 29 juni 2018

4

Parafenbesluiten

4.1

Pilot bodycam
Zaaknummer 199149

Besluit
Akkoord te gaan met de start van een pilot voor het dragen van bodycams voor
een periode van 1 jaar.
4.2

Plaatsing oplaadpalen elektrische voertuigen in parkeergarages
Zaaknummer198903

Besluit
1. In de parkeergarages Kousteensedijk, Kanaalweg en de Geere oplaadpalen
te plaatsen voor elektrische voertuigen.

2. ten behoeve van het opladen van gemeentelijke voertuigen de elektrische
voorzieningen in de parkeergarage Kanaalweg onder het Stadskantoor aan te
passen.
3. hiervoor bedrag van € 22.575,- aan te wenden uit Gebouwen Beheer Plan
2019
5

Bespreekstukken

5.1

Nota Tussenevaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren
2016-2020
Zaaknummer 184544

Besluit
1. In te stemmen met de tussenevaluatie Beleidsplan Integrale
Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020 en vaststellen dat:
- Beoogde resultaten uit het beleidsplan in resterende looptijd verder
uitwerken.
- Geen extra formatie (2,7 fte en 1,5 fte) ad € 233.000 beschikbaar stellen aan
Orionis.
- Deelnemende partijen maken nadere afspraken om integrale benadering te
verbeteren.
- Realiseren van laagdrempelige inloop door Humanitas en openstelling
zomermaanden en met Humanitas tot afspraken
komen voor prestaties en subsidie 2019.
- Afspraken realiseren tussen Orionis en bewindvoerders en met werkgevers
en UWV.
- Vroegsignalering met (grote) woningcorporaties voortzetten en komen tot
afspraken met overige organisaties en daarin
ook Stichting Schuldhulpmaatje te betrekken.
- Verbetering communicatie en bekendheid schuldhulpverlening.
- Ultimo 2018/ begin 2019 monitoring resultaten en ultimo 2019 presentatie
eindevaluatie.
2. In te stemmen met de conceptbrieven ter beantwoording aan Sociale
Cliëntenraad Walcheren en Adviesraad Sociaal
Domein.
3. De gemeenteraad door middel van memo actieve informatieplicht te
informeren over de tussenevaluatie.
5.2

Rapport Evaluatie businessplan I&A samenwerking
Zaaknummer 198945
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Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie Businesscase I&A-samenwerking
Gemeente Middelburg & Vlissingen’;
2. De conclusies uit deze evaluatie over te nemen en de directeur Bedrijf &
Beheer van de gemeente Vlissingen en het afdelingshoofd bedrijfsvoering van
de gemeente Middelburg de opdracht te geven een stappenplan op te stellen
voor de doorontwikkeling van de I&A-samenwerking;
3. De samenwerking zo vorm te geven dat de organisaties enerzijds een eigen
strategische koers kunnen voeren maar anderzijds tegelijkertijd actief kunnen
sturen op het realiseren van synergievoordelen.
4. Dit besluit ter informatie voorleggen aan de Ondernemingsraad.
5.3

Nota BW Definitief besluit organisatieplan "Middelburgs Beknopt"
Zaaknummer 180875

Besluit
1. Een definitief besluit te nemen m.b.t. het principebesluit Organisatieplan
"Middelburgs beknopt" van 18-04-2018. Hierop aanvullend mee te nemen in
het besluit:
a. Het aanpassen van vier afdelingsnamen, te weten:
- de naam van de afdeling Sociaal Stedelijk Beleid aan te passen in
Samenleving;
- de naam van de samengevoegde afdelingen Ruimtelijk beleid en
Ingenieursbureau aan te passen in Leefomgeving;
- de naam van Bestuursondersteuning aan te passen in Wijk en Bestuur;
- de naam van de afdeling Belastingen aan te passen in Samenwerking
Belastingen WSD.
b. De heer Stephan Hageman tot afdelingshoofd van de afdeling Leefomgeving
te benoemen.
c. Het cluster Economische Zaken (EZ) te positioneren bij de afdeling
Leefomgeving.
2. Een besluit te nemen over het aanwijzen van alle afdelingshoofden tot
locosecretaris vanaf heden.
3. Dit besluit ter informatie voorleggen aan de Ondernemingsraad.
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