Besluitenlijst College B&W
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09-01-2018
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9:00 - 12:00

Locatie

College kamer

Voorzitter

Burgemeester

Omschrijving
Kenmerk

Omschrijving

1

Rondvraag

2

Afsprakenlijst collegeleden

Besluit
Lijst geactualiseerd
3

Besluitenlijst B. en W.-vergadering 19 december 2017

Besluit
Conform besloten
4

Parafenbesluiten

4.1

Afwijken verordening Wmo en Jeugdhulp door geen eigen bijdrage te
heffen voor inwoner
Zaaknummer 188477
Alleen het besluit is openbaar

Besluit
1. Voor een inwoner van Middelburg af te wijken van de Verordening
Wmo en Jeugdhulp Middelburg door voor de voorzieningen
huishoudelijke zorg, individuele begeleiding en dagbesteding geen eigen
bijdrage te heffen voor de duur van een jaar.
4.2

Benoemen nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein
Zaaknummer 172104

Besluit
De heer R. Geertsema benoemen tot lid van de ASD per 1 februari 2018
4.3

Beslissing op bezwaar inzake verzoek op grond van Wet bescherming
persoonsgegevens
Zaaknummer 183724

Besluit
De beslissing op bezwaar, waarbij het bezwaar primair niet-ontvankelijk
is verklaard in verband met het ontbreken van een rechtsgeldige
machtiging, subsidiair niet-ontvankelijk is verklaard wegens misbruik van
recht en meer subsidiair ongegrond is verklaard en waarbij het verzoek
om proceskostenvergoeding is afgewezen, te bekrachtigen.
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4.4

Bezwaarschrift mevrouw J. A. J. Tack - Meerman
Zaaknummer 185746

Besluit
Conform het bijgevoegde advies van de afdeling bestuursondersteuning
cluster juridische zaken, het bezwaarschrift, tegen uw besluit tot het
ruimen van een verkeerd geparkeerde fiets bij het station te Middelburg,
ongegrond te verklaren, middels bijgevoegde conceptbrief.
4.5

Eenmalige subsidie Mentorschap Zeeland 2018
Zaaknummer 188241

Besluit
1. Een eenmalige subsidie te verstrekken aan Stichting Mentorschap
Zeeland ad €1004,83 voor 2018.
2. Dit bedrag te dekken uit de kostenplaats algemene Wmo
voorzieningen.
4.6

Reparatie derde jaar WW - 2
Zaaknummer 186963

Besluit
de wijzigingen, zoals aangegeven in de bijlagen, per 1 januari 2018 door
te voeren in de arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Middelburg,
conform het advies van het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden (LOGA-ledenbrief van 18 december 2017 met
kenmerk TAZ/U201700977 Lbr. 17/081 CvA/LOGA 17/17).
4.7

Subsidie 2018 pilot Blijf in Balans
Zaaknummer 185987

Besluit
1. De pilot van het project Blijf in Balans voor het jaar 2018 te subsidiëren
met in totaal € 7.612,2. Het deel van het project voor Nieuw Middelburg/ Veersepoort te
subsidiëren met € 3.806,- uit het budget Zorgvuldige Overgang
3. Het deel van het project voor Dauwendaele te subsidiëren met €
3.806,-, te betalen uit het budget van De Vitale Revolutie.
4. Op basis van de evaluatie van de doelstellingen, de verbinding met
andere beweeggroepen en overige initiatieven in 2018 de voortgang van
het project in verdere jaren met initiatiefnemers te bespreken.

4.8

Uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht voor
brandweerpersoneel
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Zaaknummer 188464

Besluit
De wijzigingen, zoals aangegeven in de bijlage, per 1 januari 2018 door
te voeren in de arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Middelburg,
conform het advies van het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden (LOGA-ledenbrief van 18 december 2017 met
kenmerk TAZ/U201700991 Lbr. 17/080 CvA/LOGA 17/16).
4.9

Vaststelling uitwerkingsplan Mortiere Ensemble
Zaaknummer 183780

Besluit
1. Het ontwerp - uitwerkingsplan ‘Mortiere Ensemble’ zoals vervat in de
bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0687.BPUMORENS-ON01,
ongewijzigd vast te stellen;
2. De IMRO-codering van het uitwerkingsplan te wijzigen van 'ON'
(ontwerp) naar 'VG' (vastgesteld);
3. Toepassing te geven aan de procedure ex artikel 3.8 onder 3 Wet
ruimtelijke ordening;
4.10

Verzoek subsidie 2018 St Vluchtelingenwerk Regio Zuid-west Nederland
Zaaknummer 175176

Besluit
Aan Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland voor 2018 een
subsidie te verlenen ad € 87.900.
4.11

Parkeerschijfzone Jadeplaats
Zaaknummer 189122

Besluit
1. op de Jadeplaats een parkeerschijfzone in te stellen van maandag tot
en met zaterdag, dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur, met een
maximumparkeerduur van twee uur;
2. de bewoners en bedrijven op de adressen Turkoois 1–33 (oneven
zijde), Agaat 23–37 (oneven zijde), Saffier 3–21 (oneven zijde) en
Parelplein 36–52 (even zijde), per adres en tegen betaling van leges in
aanmerking te laten komen voor maximaal twee ontheffingen om zonder
parkeerschijf en langer dan twee uur te mogen parkeren;
3. het hiervoor vereiste verkeersbesluit vast te stellen.
4.12

Zeeuwse samenwerking Energiebesparing particuliere woningvoorraad
Zaaknummer 188717

Besluit
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1. De Zeeuwse samenwerking rondom 'Energiebesparing in de bestaande
particuliere woningvoorraad' in de periode 2018-2020 te continueren;
2. Net als in 2017 € 11.500 per jaar beschikbaar te stellen als bijdrage in
de kosten van de regionale samenwerking en deze bijdrage te dekken uit
de post klimaatbeleid;
3. De samenwerking, waar dit op basis van de Zeeuwse Energiedialoog en
de Regionale Energie Strategie nodig blijkt te zijn, inhoudelijk te
verbreden.

5

Bespreekstukken

5.1

Beantwoording Artikel 41 RVO vragen LPM inzake theekoepel Griffioen
Zaaknummer 185153

Besluit
In te stemmen met bijgaande concept-beantwoording van de Artikel 41
RVO vragen van 10 december 2017 van de LPM inzake een verleende
omgevingsvergunning voor het verbouwen van de theekoepel Griffioen.

5.2

Beantwoording artikel 41 vragen LPM inzake OZB tarieven 2018
Zaaknummer 187810

Besluit
De artikel 41-vragen van de LPM over de percentages OZB 2018
antwoorden met bijgevoegd schrijven.
5.3

Subsidie 2018 -2020 Zelfregiecentrum HerstelTalent
Zaaknummer 188602

Besluit
1. In te stemmen met de subsidiëring van het zelfregiecentrum van de
Stichting HerstelTalent voor de jaren 2018 – 2020 met € 52.475,- per
jaar uit het budget voor algemene voorzieningen (budgetnr. 64693). De
voortgang monitoren en daarover rapporteren.
2. Met de gemeenten Veere en Vlissingen te overleggen over
medefinanciering, afhankelijk van het aantal bezoekers uit deze
gemeenten.
3. Met de Stichting HerstelTalent andere bronnen van financiering te
onderzoeken.
4. De raad te informeren via bijgaand memo. Memo tekstueel aanpassen
in overleg met de gemeentesecretaris.

Pagina 5
5.4

Werken op afspraak 2018
Zaaknummer 188476

Besluit
1. Werken op afspraak te introduceren aan onze publieksbalies, naast de
reeds bestaande vrije inloop.
2. Gelet op de drukte rondom de vernieuwing van parkeervergunningen
niet op 01-01-2018 maar op half januari 2018 ‘live’ te gaan met het
werken op afspraak.
3. De gemeenteraad middels bijgevoegde memo actieve informatie
informeren
4.

5.5

Dit besluit ter informatie voorleggen aan de Ondernemingsraad.

Organisatorische inpassing informatieveiligheid en privacybescherming
Zaaknummer 183717

Besluit
het conceptbesluit is om
1. Het ambitieniveau voor informatieveiligheid en privacybescherming
vast te stellen op "hoog".
2. Voor de Kadernota 2019 – 2022 hiervoor een budget aan te melden
van € 155.000 in 2019 en € 135.000 vanaf 2020).
3. Voor 2018 geen aanvullend budget te vragen aan de raad, maar de
directie opdracht te geven een tijdelijke oplossing te organiseren.
4. In te stemmen met de organisatorische inpassing van de Chief
Information Security Officer (CISO) in de afdeling FZ en de Privacy Officer
(PO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) in de afde-ling BO.
5. De directie opdracht te geven om een statuut op te stellen om de
onafhankelijkheid van de CISO en FG te garanderen.
6. De directie opdracht te geven om met de gemeente Vlissingen en
Orionis afspraken te maken over samenwerking (onderlinge vervanging,
gezamenlijke deskundigheidsontwikkeling, afstemming met I&Asamenwerking).
7. Per direct te starten met de werving van de FG en een tijdelijke CISO en
PO, vooruitlopend op for-mele besluitvorming over inpassing
functieboek, functiewaardering, advies OR. Gelet op de aard van de
functies (FG en CISO zijn vergelijkbaar met de controller, PO met adviseur
I) wordt uitgegaan van schaal 11 (voor FG en CISO) resp. 10 (voor PO) als
indicatie voor deze functies. Vanuit de Stra-tegische Personeelsplanning
kan actief worden gezocht naar een match. Er worden voor de CISO en de
PO geen structurele verplichtingen aangegaan.
8. De OR advies te vragen.
9. Na drie jaar te evalueren of de formatie structureel passend is voor
deze taken.
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5.6

Aanvraag zwerfafvalsubsidie
Zaaknummer 170566

Besluit
1. Voor 2018 een jaarplan voor extra bestrijding van zwerfafval bij
Nedvang in te dienen met het verzoek een subsidie te verstrekken;
2. Het subsidiebedrag 2018 (€ 56.182) en de restanten subsidie van
2017 (€7.169), na toekenning, als volgt te verdelen:
a. € 34.000 voor het extra en zichtbaar inzetten van Orionis om
zwerfafval op te ruimen op hotspots;
b. € 9.053 voor deelname aan Schoon Zeeland;
c. € 13.129 voor de aanschaf van een Glutton® reinigingsmachine.
3. De aanschaf van de reinigingsmachine te betrekken in het voorstel
voor het schoonhouden van de binnenstad en over de andere
bestedingen de raad actief te informeren met bijgaande conceptmemo en
bij de eerste bestuursrapportage 2018 de wijzigingen in de begroting
door voeren.

5.7

Preventief financieel toezicht 2018
Zaaknummer 174264

Besluit
1. De conceptmemo Actieve informatie over het preventief toezicht 2018
aan de gemeenteraad sturen.
5.8

Schoonhouden kernwinkelgebied en binnenstad
Zaaknummer 189215

Besluit
1. De verrommeling en vervuiling van het kernwinkelgebied tegen te gaan
door:
• Vanaf 2018 het vegen (machinaal en handmatig) van het gehele
kernwinkelgebied op zondag structureel uit te voeren. Het vegen van dit
gebied op de zaterdag middag te beëindigen. Totdat het raadsbesluit in
maart is genomen dit als pilot te blijven beschouwen.
• Een speciale reinigingsmachine (stedelijke stofzuiger) structureel
(maandag tot en met vrijdag) in te zetten in het kernwinkelgebied;
• De proef "Mooi Middelburg Werkt" niet voort te zetten voor de
reinigingstaken en samen met de VOM een alternatief uit te werken.
• Na 2 jaar de aanpak in het kernwinkelgebied te evalueren;
2. De Monitor van Schoonste winkelgebied verkiezing Nederland Schoon
als een positieve objectieve beoordeling te zien; het kernwinkelgebied
van Middelburg scoort een 7,53.
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3. Op basis van concrete verzoeken en bij voorkeur in samenwerking met
het wijkteam of bewoners gerichte acties uit te voeren om verrommeling
van de binnenstad tegen te gaan en hiervoor een budget beschikbaar te
stellen.
4. Voor de dekking van de kosten de gemeenteraad voor te stellen te
besluiten:
• De extra kosten voor het instellen van handvegen in het weekend en
het verschuiven van het vegen van zaterdag naar zondag (€ 29.328) te
dekken uit de meer opbrengst toeristenbelasting en de raad verzoeken
dit bedrag beschikbaar te stellen;
• Het budget voor het tegengaan van verrommeling (€ 10.000) te dekken
uit de meer opbrengst toeristenbelasting en de raad verzoeken dit bedrag
beschikbaar te stellen;
• De reinigingsmachine aan te financieren uit de subsidie extra
bestrijding zwerfafval 2018 Nedvang en de raad verzoeken het bedrag
hiervoor (€ 20.518,-) beschikbaar te stellen.
5. De OR advies te vragen inzake het structureel vegen van het
kernwinkelgebied op zondag en in te stemmen om, vooruitlopend op het
advies.
6. De VOM, de horeca ondernemers en het wijkteam binnenstad
schriftelijk te informeren en het besluit algemeen bekend te maken via
Faam en de website.
7. Bij wijze van proef vooruitlopend op het advies van OR en het
beschikbaar stellen van het budget door de raad en goedkeuring hiervan
door de provincie per 1 januari 2018 met het vegen op zondag beginnen
en zodra de zwerfafvalsubsidie beschikbaar is gesteld de
reinigingsmachine aan schaffen.
5.9

Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds
Zaaknummer 189255.

Besluit
1. De hogere algemene uitkering voor de jaren 2015, 2016 en 2017 van
respectievelijk € 66.000, € 18.000 en € 178.000 te

verwerken in de

jaarrekening 2017;
2. De in 2017 ontvangen compensatie uitvoeringskosten Richtlijn Energy
Efficiency Directive (EED) ad. € 2.807 toe te voegen aan het budget
bijdrage RUD 2018;
3. Het over de periode september en oktober 2017 toegekende bedrag
van de decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom van € 119.640
toe te voegen aan het budget van het in maart jl. door de gemeenteraad
vastgestelde Beleid huisvesting en integratie statushouders.

