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Besluit
In te stemmen met het verzoek van SWVO om het indienen van de
begroting 2018 uit te stellen van 1 april 2017 naar 15 mei 2017 met als
voorwaarde dat de gemeenteraad tot 1 juli 2017 de tijd heeft om een
zienswijze op deze begroting in te dienen.
1. Het Actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2017-2020 vast te
stellen
2. Opdracht verstrekken aan SMWO voor het uitvoeren van het plan van
aanpak in 2017
3. De Uitvoeringsregels ondersteuning van mantelzorgers 2017-2020 vast
te stellen
4. De geactualiseerde nadere regels Mantelzorgwaardering gemeente
Schouwen-Duiveland 2017-2020 vast te stellen en de huidige regeling in
trekken
1. In te stemmen met een samenwerking tussen Stichting Leergeld rondom
de Oosterschelde en de gemeente S-D
2. Hiervoor jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen uit de extra middelen
voor kinderarmoedebestrijding
Instemmen met de pilot

Pilot Oosterschelde inzet
sportduikers archeologische
monumentenzorg Zeeland
Verordening leerlingenvervoer 1. De verordening leerlingenvervoer gemeente S-D 2008 in te trekken.
gemeente Schouwen2. De verordening leerlingenvervoer gemeente Schouwen-Duiveland 2017
Duiveland 2017
vast te stellen.
3. De bedragen in de verordening leerlingenvervoer gemeente S-D 2017
aan te passen aan de jaarlijkse indexering.
4. De notitie leerlingenvervoer en passend onderwijs vast te stellen.
Wijziging aanwijzingsbesluit
1. wijzigen mandaat vervangende “Treasurer”
Treasurer
2. wijzigen artikel 18 van het Treasury-statuut
Maatregelen veiliger gebruik
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom een veiliger gebruik
Suwinet
van Suwinet voor en door medewerkers van de gemeente SchouwenDuiveland.
2. De volgende technische maatregelen te implementeren:
- het toepassen van de whitelist (filtermechanisme);
- het vastleggen van het proces rondom logging en rapportages;
- een beperking in zoeksleutels;
- fijnmazige autorisatie.
3. De volgende maatregelen rondom beveiliging te implementeren:
- specifiek beleid ten behoeve van telewerken (organisatie breed);
- het op orde brengen van het normenkader.
4. De volgende maatregelen rondom awareness te implementeren:
- bewustzijnscampagnes;
- beleid rondom oneigenlijk gebruik (organisatie breed).
5. Het huidige beveiligingsplan Suwinet te updaten, zodat het beleid, de
werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden en alle overige bij
Suwinet behorende zaken in één plan beschreven en vastgelegd zijn.
6. Kennis te nemen van de projectgroep
die bovenstaande maatregelen gaat
implementeren, bestaande uit medewerkers van de volgende afdelingen:
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Vaststellen speelruimtebeleid
2017-2026

- WWL
- BV1
- BV2
1. Het speelruimteplan 2017-2026 'Samen Spelen' en bijlagen vast te
stellen.
2. In de komende 10 jaar het gewenste streefbeeld, conform scenario B, te
realiseren
3. De uitvoering t.l.v. de voorziening speeltoestellen laten komen en de
naam van deze voorziening te veranderen in voorziening speelruimte
4. Het vaststellen van de spelregels voor samenwerking om ruimte te
geven aan initiatieven vanuit de samenleving.
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