OPENBARE BESLUITENLIJST
collegevergadering d.d. 5 januari 2021
Aanwezig:

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar
Wethouders A. Vader, J. de Jonge, J.L. Reijnierse, E. Verhage, S. Stroosnijder
Gemeentesecretaris M. van Vliet
Bestuurssecretaris R.W. Schiettekatte

Behandelde bespreekpunten:
Reg.nr. Programma

Omschrijving

Besluit/Raadsvoorstel

Openbare besluitenlijst collegever- De besluitenlijst wordt conform de voorgelegde tekst vastgesteld met aanpassing m.b.t. besluit 1264550
gadering van 15 december 2020
Criteria/beoordeling bijdragen uit het Steunfonds Cultuur Vlissingen [punt 1 “behoed” in “behoud”.
1266213

Bestuur

Bekrachtigen ontzeggen toegang
tot gemeentelijke gebouwen wegens poging zware mishandeling

Het college besluit:
het collegebesluit van 3 december 2020, strekkende tot het wegens poging tot zware mishandeling ontzeggen
van de toegang tot gemeentelijke gebouwen voor de duur van een jaar, achteraf te bekrachtigen.

1256890

Leefbaarheid

Pilot engineering toekomstbestendige openbare ruimte Bloemenbuurt

Het college besluit:
af te wijken van het inkoop -en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor het participatie -en engineerstraject
wijkgerichte aanpak Bloemenbuurt onderhands te gunnen.

1267735

Aantrekkelijke Aanpassing 2020 Ligplaatsenover- Aangehouden.
stad
zicht Binnenhaven Vlissingen behorend bij Uitvoeringsbesluit en
nadere regels Havenbeheersverordening Vlissingen 2017

1271413

Aantrekkelijke Uitstel draagvlakmeting invoering
stad
Bedrijveninvesteringszone Centrum Vlissingen 2021-2025

Het college besluit:
- in te stemmen met uitstel van de draagvlakmeting voor de invoering van de BIZ Centrum Vlissingen tot de periode waarin het overgrote deel van de winkels hun deuren weer open heeft voor publiek;
- in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1268046

Leefbaarheid

Stelpost Grondstoffenbeleid 20202024

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de invulling van de afvalcampagne en de activiteiten van de afvalcoach (beide onderdeel van het plan van aanpak van het Grondstoffenbeleid 2020-2024);
2. het bedrag dat in de meerjarenraming 2021-2024 is opgenomen voor de uitvoering van het Grondstoffenbeleid 2020-2024 (totaal € 177.000) hiervoor beschikbaar te stellen;
3. de onderdelen communicatie afvalcampagne en de afvalcoach conform de in de bijlage opgenomen specificatie uit te voeren.

1268655

Sociale samenhang

Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning januari 2021

Het college besluit:
1. in verband met opzegging door de gemeente Veere deze te verwijderen uit de basisovereenkomst Sociaal
Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning, de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke
-1-

Ondersteuning en bijlage 1 van de deelovereenkomst;
2. tot toevoeging van de integriteitstoets conform de Wet Bibob aan artikel 5 van de basisovereenkomst Sociaal
Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning;
3. tot toevoeging van de procedure onderaannemers aan artikel 15 van de basisovereenkomst Sociaal Domein /
Wet maatschappelijke ondersteuning en aan artikel 14 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning;
4. tot toevoeging aan bijlage 1, artikel 4 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning dat een kwartier pauze niet valt binnen de geïndiceerde uren bij huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg;
5. tot wijziging van artikel 6 van bijlage 1 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning
a. met betrekking tot indexering van tarieven;
b. met betrekking tot tarieven, berichtenverkeer en declaraties van 4-wekelijks naar maandelijks;
c. met betrekking tot aanlevering gegevens bij CAK door dienstverlener;
d. met betrekking tot drempelbedrag verplichte accountantscontrole;
6. tot het laten vervallen van bijlage 9 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.

Informatie:
Reg.nr.

Onderwerp

Besluit/Raadsvoorstel

1271139

Rondvraag 1 05-01-2021: Beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34
RvO van fractie 50PLUS inzake onderhoud, beheer sportfaciliteiten

De beantwoording schriftelijke vragen ogv art. 34 RvO van fractie 50PLUS inzake onderhoud, beheer sportfaciliteiten wordt conform vastgesteld.

1271140

Rondvraag 2 05-01-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over november 2020

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Vader over november 2020
wordt conform geaccordeerd.

1272302

Rondvraag 3 05-01-2021: Beantwoording vragen ogv artikel 34 Reglement
van Orde inzake lekken TNT uit de munitiestortplaats voor de kust van
Knokke

De beantwoording vragen ogv artikel 34 Reglement van Orde inzake lekken TNT uit de
munitiestortplaats voor de kust van Knokke wordt conform vastgesteld.

1272564

Rondvraag 4 05-01-2021: Declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over november 2020

Het declaratieformulier reis- en verblijfkosten wethouder Stroosnijder over november
2020 wordt conform geaccordeerd.

1273713

Rondvraag 5 05-01-2021: Beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van POV De portefeuillehouder wordt gemachtigd de beantwoording vragen ogv art. 34 RvO van
betreffende het niet opleggen van leges bij bouwactiviteiten m.b.t. ontwikPOV betreffende het niet opleggen van leges bij bouwactiviteiten m.b.t. ontwikkeling
keling WVO Kop van het Dok, Scheldekwartier en plan de Vesting
WVO Kop van het Dok, Scheldekwartier en plan de Vesting definitief vast te stellen.
Uitnodigingenlijst

Opmerkingen wethouder Vader:
- 2 febr. Ketenveldnorm: ‘ja’, mits het past in collegeagenda;
- 5 febr. warme truiendag moet ‘nee’ zijn (i.v.m. verlof).
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