Besluitenlijst College B&W
Datum

06-03-2018

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

College kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezigen

J.J. Aalberts, A.P. Beekman, H.M. Bergmann, A. van den Brink
(gemeentesecretaris), C. Dekker, C. Simons en S.J. Szarafinski

Toelichting

1

Rondvraag

2

Afsprakenlijst collegeleden

Besluit
Lijst geactualiseerd
3

Besluitenlijst

Besluit
Conform besloten. Burgemeester Bergmann was niet aanwezig
4

Parafenbesluiten

4.1

Directieplan 2018
Zaaknummer: 192054

Besluit
1. Kennis te nemen van het directieplan 2018.
4.2

Doorhalen aantekening hogere waarde besluit op kadastrale percelen Etty
Hillesumstraat te Rittenburg
Zaaknummer: 184476

Besluit
1. De kadastrale aantekening met betrekking tot het besluit van 19 november
2013 op grond van artikel 110i van de Wet Geluidhinder, niet van toepassing te
verklaren op de percelen aan de Etty Hillesumstraat 43 t/m 47 kadastraal
aangeduid; Middelburg S 3769, 3764 en 3766;
2. Het Kadaster te verzoeken de kadastrale aantekening betreffende de
genoemde percelen in de openbare registers van de Dienst voor het Kadaster,
door te halen.

4.3

Notulen Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit
Zaaknummer: 192042

Besluit
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1. kennis te nemen van de notulen van de vergadering van het Walchers
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 1 februari 2018.
4.4

Vrijstelling eigen bijdrage Wmo
Zaaknummer: 192288

Besluit
1. Af te wijken van de Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg
2017 door een jaar vrijstelling te verlenen van de eigen bijdrage voor
huishoudelijke zorg van een inwoner uit de gemeente Middelburg.
2. Hieraan de voorwaarde verbinden dat €50,00 per maand extra gebruikt gaat
worden voor aflossing van schulden.

4.5

Slimmer en beter naar nul op de meter- bestaande woning
Zaaknummer: 191784

Besluit
1. Besluit om in te stemmen met het plan van aanpak voor de Nul op de Meter
renovatie van een woning ondanks dat niet volledig aan de
subsidievoorwaarden wordt voldaan.
5

Bespreekstukken

5.1

Motie PvdA en CU inzake hulpverlening aan mensen die een beroep doen op
Orionis Walcheren
Zaaknummer: 190427

Besluit
1. In te stemmen met de bijgevoegde memo actieve informatie over
hulpverlening aan mensen die een beroep doen op Orionis Walcheren.
2. De memo via actieve informatieplicht aan de raad ter kennis te brengen.
5.2

Schriftelijke vragen ex art 41 RvO CU inzake begeleiding naar werk van
inwoners met stoornis autistisch spectrum (ASS)
Zaaknummer: 191250

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording volgens bijgevoegde conceptbrief
2. De fractie van de ChristenUnie (CU) te beantwoorden conform bijgevoegde
conceptbrief
5.3

Schriftelijke vragen ex art 41 RvO van D66 over artikel in de Linda
Zaaknummer: 191423

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording volgens bijgevoegde conceptbrief
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2. De fractie van D66 te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief. Brief
tekstueel aanpassen in overleg met wethouder Szarafinski.
5.4

Schriftelijke vragen ex art 41 RvO van de SP en de LPM over aanbesteding
werkverkeer Orionis Walcheren
Zaaknummer: 191365

Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording volgens bijgevoegde conceptbrief
2. De fractie van de Socialistische Partij (SP) en Lokale Partij Middelburg (LPM)
te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief

5.5

Schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO LPM inzake verkeerssituatie rond
Oleanderhof Arnemuiden
Zaaknummer: 191017

Besluit
1. De door de fractie van de LPM gestelde vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad
van de LPM over de verkeerssituatie rond de Oleanderhof in Arnemuiden te
beantwoorden volgens conceptbrief.
5.6

Subsidie dierenambulance Zeeland
Zaaknummer: 185251

Besluit
Aangehouden voor overleg met wethouder Aalberts.

5.7

Schriftelijke vragen ex art. 41 PvdA inzake kwijtschelding Sabewa 2018
Zaaknummer: 191251

Besluit
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van de fractie van de
PvdA conform de bijgevoegde brief.

