Besluitenlijst College B&W
Datum

10-07-2018

Tijd

9:30 - 14:00

Locatie

College kamer

Voorzitter

Burgemeester

Aanwezigen

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

Afwezig

J. Aalberts en C. Dekker

Toelichting

1

Rondvraag

2

Afsprakenlijst collegeleden

Besluit
Lijst geactualiseerd
3

Besluitenlijsten collegevergaderingen 3 juli 2018

Besluit
Conform besloten
4

Parafenbesluiten

4.1

Bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning voor 'bed and breakfast' op
perceel Brandenburglaan 15
Zaaknummers 195361, 194877, 195957, rel.nr. 192415

Besluit
Voorgesteld wordt conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften
Middelburg alle 3 bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren,
doch het bestreden besluit te voorzien van een verbetering van de motivering
ten aanzien van de
belangenafweging, een en ander overeenkomstig de hierbij gevoegde
conceptbesluiten.

4.3

Notulen Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit
Zaaknummer 199197

Besluit
1. kennis te nemen van de notulen van de vergadering van het Walchers
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 7 juni 2018.
4.4

Opgraven en cremeren
zaaknummer 198853

Besluit
Aan belanghebbende vergunning, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de
lijkbezorging (Wlb), te verlenen tot het opgraven van haar grootmoeder.
Begraven op 10 augustus 1978 in particulier WO-D-11 op de gemeentelijke
begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk.
4.5

Ruiling percelen grond aan de Van Cittersweg te Arnemuiden en de
Heerlijkheidsweg te Middelburg
zaaknummer: 199071

Besluit
1. Besluiten in te stemmen met de ruiling van een perceel grond gelegen aan
de van Cittersweg te Arnemuiden en een perceel grond aan de
Heerlijkheidsweg te Middelburg conform het voorstel van het Kavelruilbureau
voor de getaxeerde waarden.
4.6

Aanbestedingsdocument inhuur tijdelijk personeel
Zaaknummer 198721

Besluit
1. Het programma van eisen en het programma van wensen inclusief het
aanbestedingsdocument voor de aanbesteding van de inhuur van tijdelijk
personeel met gemeente Vlissingen vast te stellen.
2. Dit besluit ter advisering voorleggen aan de Ondernemingsraad.
5

Bespreekstukken

5.1

art. 41 RvO CU: plaatselijke regelgeving vuurwerk
zaaknummer 198740

Besluit
de door raadslid dhr. Noom gestelde vragen te beantwoorden volgens bijgaand
concept. Brief tekstueel aanpassen in overleg met de burgemeester.
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5.2

Beantwoording schriftelijke vragen ex art 41 RVO GroenLinks over
Fietsenstalling Zusterplein
Zaaknummer 198611

Besluit
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art 41 RVO van de
GroenLinks fractie over de bewaakte fietsenstalling Zusterplein vast te stellen
en te verzenden aan de GroenLinks fractie Middelburg.
5.3

Beantwoording schriftelijke vragen ex art 41 RvO PvdA over Evaluatie
Pentekening
zaaknummer 169106

Besluit
1. De vragen ex art 41 van de PvdA over de evaluatie Pentekening te
beantwoorden met bijgaande brief.
5.4

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 41 RVO. Doorstroming Schroeweg
Zaaknummer 198531

Besluit
1. de beantwoording van de schriftelijke vragen ex art 41 RVO van de
ChristenUnie fractie over de doorstroming Schroeweg vast te stellen en te
verzenden aan de ChristenUnie fractie Middelburg.

5.5

Evaluatie Servicebus
zaaknummer 117003 en 186722
Het B&W voorstel en bijlage Memo actieve informatie zijn openbaar.

Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport "Beleidsevaluatie Servicebus 2018".
2. De volgende verbetervoorstellen worden vastgesteld en nader uitgewerkt:
a. De herkenbaarheid van de Servicebus wordt vergroot.
b. Er wordt online en offline reclame gemaakt.
c. Gebruikers van Wmo-vervoer worden gestimuleerd om voor vervoer in de
binnenstad gebruik te maken van de Servicebus.
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d. De ritprijs van de Servicebus van € 1 voor Wmo-reizigers vervalt.
e. Voor de uitvoering van de verbetervoorstellen wordt maximaal een bedrag
van €2500 aangewend, gedekt uit budget Wmo-vervoer.
3. De wijk Griffioen aan te sluiten op de lijnvoering van de Servicebus en de
frequentie van de dienstregeling te wijzigen naar een 40-minuten dienst.
4. Mei 2019 (één jaar voor het aflopen van het huidig contract van de
Servicebus d.d. 30 april 2020) opnieuw te evalueren of deze voorziening
gecontinueerd moet worden, op basis van een kosten- en batenanalyse
afgespiegeld tegen de maatschappelijke functie van deze bus.
5. Mei 2019 de aansluiting van de Griffioen op de lijnvoering van de Servicebus
te evalueren.
6. De gemeenteraad doormiddel van bijgevoegde memo via de actieve
informatie te informeren.
5.6

Kredietaanvraag energievoorziening Stadskantoor Middelburg
Zaaknummer 175377

Besluit
1. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag van de
nieuwe energie voorziening Stadskantoor Middelburg.
5.7

Memo motie woonoverlast
Zaaknummer 198294

Besluit
In te stemmen met de bijgevoegde memo.
5.8

Samen met de gemeente Vlissingen de afvalsoftware Prevent vervangen door
software van Pieter Bas
199338

Besluit
1. In te stemmen met, dit onder voorbehoud van een positief besluit van de
Gemeente Vlissingen en een positief advies van OR, het huidige
informatiesysteem voor afvalinzameling (Prevent) gezamenlijk met de
gemeente Vlissingen te vervangen door het informatiesysteem PB4all (Pieter
Bas).
2. In het verlengde van de afvalsoftware van Pieter Bas over te gaan tot het
gebruiken van de afvalkalender en app Opzet.
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3. De incidentele kosten voor de gemeente Middelburg (50% totale kosten incl.
implementatie), geraamd op € 49.468,- deels te dekken uit een hiervoor
beschikbaar vervangingskrediet van (€ 35.000,-) en deels uit de reguliere
begroting afvalinzameling van Stadsbeheer (€ 14.468,-). De extra structurele
lasten € 867,- per jaar, te dekken in de reguliere begroting afvalinzameling
van Stadsbeheer en de begroting 2019 hierop aan te passen.
4. De OR advies te vragen over de verandering in de te gebruiken afvalsoftware
(van Prevent naar Pieter Bas) en het gezamenlijke gebruik met de gemeente
Vlissingen.
5. Het afdelingshoofd van de afdeling Stadsbeheer van Middelburg opdracht te
geven samen met de teamleider van het team Stadsbeheer van Vlissingen over
dit gezamenlijke gebruik nadere werkafspraken te formuleren en deze ter
vaststelling aan beide colleges aan te bieden en dit moment te gebruiken om
de raden te informeren.

5.9

Verkeerssituatie rond Oleanderhof te Arnemuiden
Zaaknummer 191017

Besluit
1. Akkoord te gaan met het bijgevoegde plan om de verkeersveiligheid ter
hoogte van de school te verhogen.
2. De gemeentelijke maatregelen uit te voeren op het moment dat de school
ook haar aandeel van het plan uitvoert.
3. De memo actieve informatie aan de raad toe te sturen.
4. De memo Financiële aspecten verkeersmaatregelen Oleanderhof als
vertrouwelijk vast te stellen.
5.10

Voorstel buddypool en tolkenproject statushouders
Zaaknummer 197423

Besluit
1. Aan de Stichting Welzijn Middelburg een subsidie te verlenen ad € 16.660
voor de periode van één jaar voor het opzetten van een tolkenpool en
buddyproject. Te dekken uit het budget integratie vergunninghouders.
2. Aan de hand van een evaluatie bezien of continuering aan de orde is.
5.11

Aanmelden GGI-veilig
Zaaknummer 199079
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Besluit
1. waar mogelijk deel te nemen aan GGI-Veilig en dit te formaliseren middels
ondertekening en inzending van bijgevoegd formulier
5.12

Aanmelden GT-Connect
Zaaknr. 139056

Besluit
1. deel te nemen aan GT-Connect en dit te formaliseren middels
ondertekening en inzending van bijgevoegde formulieren
5.13

Pro forma opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst Porthos 2017
Kabinet
Zaaknummer 169106

Besluit
het conceptbesluit is om
1. Gezamenlijk met het college van de gemeente Vlissingen de
Samenwerkingsovereenkomst Porthos voor 1 augustus 2018 op te zeggen via
bijgevoegde brief (brief afstemmen met de gemeente Vlissingen). Dit onder
voorbehoud dat het college van de gemeente Vlissingen overeenkomstig
besluit.
2. In afstemming met het college van de gemeente Vlissingen (met het oog op
eenduidigheid) via bijgevoegde memo actieve informatie de raad te informeren
over dit besluit.
3. In afstemming met de colleges van de gemeenten Vlissingen en Veere de
medewerkers van Porthos te informeren over dit besluit.
4. De Adviesraad Sociaal Domein te informeren over dit besluit.
5. Overige stakeholders (betrokken bij de evaluatie Pentekening) in afstemming
met de colleges van de gemeenten Vlissingen en Veere te informeren over dit
besluit.
6. De besluiten 1 tot en met 5 intrekken wanneer het college van de
gemeente Veere alsnog voor 1 augustus 2018 besluit conform het besluit van
de gemeente Middelburg van 26 juni 2018 (inhoudende dat de opzegtermijn
van de Samenwerkingsovereenkomst Porthos wordt verplaatst van 1 augustus
2018 naar 1 januari 2019 en de duur van de overeenkomst wordt verlengd tot
1 juni 2020);
7. Het agendapunt overhevelen naar de openbare besluitenlijst
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