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1273864 - Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) 2020
Als verplicht onderdeel van de audits bij team Publiekszaken & Subsidies wordt er jaarlijks
ter kennisgeving een managementrapportage aangeboden aan het college. Gemeenten
moeten jaarlijks zelf onderzoeken of zij voldoen aan de eisen die de wetgever stelt op het
gebied van beveiliging en privacy bij de uitvoering van BRP-werkzaamheden. Deze controle
voert de gemeente uit aan de hand van een digitale vragenlijst, die de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) via de Kwaliteitsmonitor aan gemeenten beschikbaar stelt. Het
college neemt kennis van de resultaten uit de zelfevaluatie BRP 2020 waaruit blijkt dat de
gemeente voldoet aan de eisen op het gebied van beveiliging en privacy bij de uitvoering van
BRP-werkzaamheden.

1279092 - Aandacht uitrol 5G en ondersteuning gemeenten
Het kabinet hanteert op advies van de Gezondheidsraad de ICNIRP-richtlijnen als basis voor
het blootstellingsbeleid in Nederland. De blootstellingslimieten zijn in maart 2020 op basis
van de actuele stand van de wetenschap geactualiseerd en zullen onder de
Telecommunicatiewet worden vastgelegd. Over de effecten van blootstelling aan
elektromagnetische velden van de 26 GHz-band zijn volgens de Gezondheidsraad weinig
gegevens bekend. De Gezondheidsraad adviseert om deze band voorlopig niet in gebruik te
nemen. Het kabinet heeft dit advies naast zich neergelegd. Daarom vragen wij als 13
Zeeuwse gemeenten het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitdrukkelijk om de
gemeenten te ondersteunen bij de uitleg aan bezorgde inwoners en bij de voorbereidingen
voor de uitrol van 5G.

1279793 - Uitvoeringsagenda Flexibilisering asielketen en Zeeuwse plan van
aanpak
In het kader van opvang asielzoekers is door de landelijke Regietafel de Uitvoeringsagenda
Flexibilisering Asielopvang vastgesteld. Elke gemeente wordt verzocht haar
verantwoordelijkheid te nemen bij de verdere uitvoering van deze agenda. In Zeeuws
verband is hiervoor het plan van aanpak "Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland"
opgesteld. Het college stemt in met het plan van aanpak ‘Draagvlak opvang asielzoekers
Zeeland’ en informeert de raad hierover.

1278856 - Vrijgeven middelen implementatie Wet inburgering
Op 14 juli 2020 heeft het college besloten een lokale werkgroep Inburgering op te richten om
de implementatie van de nieuwe Wet inburgering voor te bereiden. De nieuwe Wet
inburgering zou per 1 juli 2021 ingevoerd worden, maar de invoering is uitgesteld tot 1
januari 2022. Het implementatietraject is nog niet afgerond. Het college besluit om de lokale
werkgroep Inburgering voort te zetten tot en met 30 juni 2021. Ook de inhuur van de
projectleider en -ondersteuner wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Een bedrag van
€ 89.700 wordt hiervoor beschikbaar gesteld.
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1279780 - Nieuwe structuur Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (ZSSD) en
verlenging inzet projectleider 2021
In juni 2020 heeft het adviesbureau Berenschot een rapport over de Zeeuwse samenwerking
in het sociaal domein gepresenteerd en opgeleverd. Op basis van dit rapport is een Zeeuws
advies opgesteld over welke aanbevelingen hieruit kunnen worden overgenomen en welke
concrete stappen kunnen worden gezet om de samenwerking in het sociaal domein beter te
organiseren. Het college stemt in met dit advies en stelt daarmee het vernieuwde
sturingsmodel vast. Het college besluit daarnaast de opdracht voor de huidige projectleider
Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (ZSSD) te verlengen voor maximaal 6 maanden in
2021. De kosten hiervoor bedragen € 5.661,85.

1279410 - Managementletter 2020
De accountant heeft na het afronden van de interim controle 2020 een
conceptmanagementletter opgesteld. De organisatie heeft een reactie gegeven op de
aanbevelingen van de accountant. Het college neemt kennis van de conceptmanagementletter 2020 van de accountant inclusief bijhorende reacties vanuit de organisatie
op de aanbevelingen vanuit de accountant.

1282560 - Vaststelling integraal Streefbeeld Nollebos-Westduinpark
De afgelopen jaren is in opdracht van de gemeenteraad en op basis van een uitgebreid
participatieproces gewerkt aan de oplevering van het integraal Streefbeeld NollebosWestduinpark. Het streefbeeld voorziet een integrale kwaliteitsslag voor het gebied. Het is
het resultaat van een integrale afweging waarbij de belangen van een brede doelgroep en de
kernkwaliteiten van het gebied in relatie tot elkaar zijn benaderd en afgewogen.
Zo wordt invulling gegeven aan de gewenste natuurontwikkeling in het gebied, maar dient
tevens rekening gehouden te worden met de ontwikkelingsmogelijkheden van de in het
gebied aanwezige ondernemers.
De totstandkoming van het streefbeeld is een complex proces gebleken. Dat zien we ook
terug in de vele inspraakreacties. Niettemin is een streefbeeld opgeleverd dat past binnen de
kaders van de opdracht die de gemeenteraad in 2017 heeft gegeven en voorziet in een
integrale kwaliteitsslag voor het Nollebos-Westduinpark.
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