Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
Openbaar
Datum

05-02-2019

Tijd

9:30 - 12:30

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

Burgemeester Gemeente Sluis

4

NOTA'S OPENBAAR (OND-BB-ED)

4.2

OND Zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel

Besluit
1. In te stemmen met het aanstellen van 1 fte zorgcoördinator voor de
slachtoffers van mensenhandel voor Zeeland voor de jaren 2019, 2020, 2021,
2022.
2. Akkoord te gaan met de opdracht van de zorgcoördinator en deze onder te
brengen bij het Veiligheidshuis Zeeland.
3. In te stemmen met financiering van deze coördinator naar inwoneraantal en
de financiering vanaf 2020 mee te nemen in de begroting van het
Veiligheidshuis.
4. Opdracht te geven tot tweejaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden van de
zorgcoördinator.
5. Enkel met bovengenoemde punten in te stemmen als tenminste 11 andere
Zeeuwse gemeenten dit doen.
6. Bijgevoegde brief aan de VZG te verzenden.
4.3

BB: Voorstel om voor de inzameling van huishoudelijk textiel met
bovengrondse textielcontainers in de gemeente Sluis in 2019 een
overeenkomst te sluiten met Stichting Sympany.

Besluit
1. Voor de inzameling van huishoudelijk textiel met bovengrondse
textielcontainers in de gemeente Sluis in 2019 een overeenkomst te sluiten
met Stichting Sympany.

2. Daartoe in te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst.
4.3

OND: Live verslag van vergaderingen in het Belfort

Besluit
1. Het college neemt kennis van de aanvullende informatie van de griffier.
2. In lijn met de uitspraak in de collegevergadering op 29 januari 2019, spreekt
het college uit te kiezen voor de variant NotuCast Premium.
3. Burgemeester zal dit besluit deze avond meedelen in het presidium.
4.a.1

OND: Besluitenlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d.29 januari 2019

Besluit
De openbare besluitenlijst d.d. 29 januari 2019 vaststellen met dien verstande
dat de besluiten Karekasse en Notitie arbeidsmigranten verplaatst worden naar
de vertrouwelijke besluitenlijst.
4.b.1

BB: Diverse brieven inzake verzoek tot nietigverklaring Wmo regres
afkoopovereenkomsten 2015 t/m 2018.

Besluit
1. Niet over te gaan tot het nietig verklaren van de Wmo regres
afkoopovereenkomsten over de periode 2015 t/m 2018.
2. Brievenschrijvers door middel van bijgevoegde conceptbrieven te
antwoorden.
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