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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, P.L. de Putter, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D.
Sinke, secretaris

Besluitenlijst voor de vergadering van 02/01/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

Geactualiseerd Damoclesbeleid
LvI
Burgemeester Delhez heeft op 13 december 2017 het geactualiseerde Damoclesbeleid
vastgesteld. Dit wordt ter kennisname aan uw college gebracht. Het gewijzigde beleid
treedt in werking een dag na bekendmaking.
Ter kennisname

002

Fiets-/voetpad Akkerrand-Sportlaan Wissenkerke en voetpad Oostdijk Kortgene
DA
Uitvoering geven aan de aanleg van het fiets-/voetpad tussen de Akkerrand en de
Sportlaan te Wissenkerke en het voetpad langs de Oostdijk te Kortgene in de
gemeente Noord-Beveland
Conform advies
- Instemmen met de uitvoering van de werkzaamheden
- Voorlopig gunnen van het werk.

003

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Noord-Beveland 2018-2021
DD

Voorgesteld wordt de raad te adviseren het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
(PHA) Noord-Beveland 2018-2021 vast te stellen.
Conform advies
De raad voorstellen het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol (PHA) Noord-Beveland
2018-2021 vast te stellen.

004

Addendum DVO 2017 RUD-Zeeland
DD
Ter uitvoering EED en besluit Deelnemersoverleg aanpassen inhoud DVO 2017
middels addendum.
Conform advies mits
Instemmen met addendum DVO 2017 en ondertekend retourneren aan RUD-Zeeland.
Mits sluitende afspraken over ondersteuning door Rud van de crisisorganisatie Vrz
worden geformaliseerd.

005

Bezwaren besluit Wbp-verzoek
ER
Tegen de afhandeling van een verzoek op grond van artikel 35 Wbp heeft verzoeker
kenbaar gemaakt het niet eens te zijn met de afwikkeling. Dit is als bezwaarschrift
aangemerkt.
Conform advies
Conform het advies van de bezwarencommissie de bezwaren ontvankelijk doch
ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.

006

Uitspraak Raad van State, uitbreiding melkveehouderij, Noordlangeweg 17b in
Kats
WK
Er is omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de melkveehouderij aan
de Noordlangeweg 17b in Kats. Tegen dit besluit is er eerst beroep ingesteld en later
hoger beroep. De Raad van State heeft uitspraak gedaan. De uitspraak is nogal
omvangrijk maar samengevat: het beroep tegen het besluit d.d. 8 juni 2017
(herstelbesluit omgevingsvergunning) is ongegrond.
Conform advies
De uitspraak voor kennisgeving aannemen
De proceskosten betalen

007

Veiligheid breedplaatvloeren
WK
Er is een deel van een parkeergarage in Eindhoven ingestort. Er heeft onderzoek
plaatsgevonden naar de oorzaak hiervan. Het bleek dat de breedplaatvloeren onveilig
waren uitgevoerd. Vervolgens heeft de VNG alle gemeenten verzocht te onderzoeken
of er binnen de betreffende gemeente sprake is van het toepassen van dergelijke
vloeren en of er sprake is van een veiligheidsrisico. Binnen onze gemeente is dit
onderzocht.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen dat er geen onveilige breedplaatvloeren zijn toegepast
binnen onze gemeente.

008

Notitie Grondprijzen en parameters grondexploitatie 2018 Gemeente NoordBeveland en Grondprijsbrief
KS
Notitie Grondprijzen en parameters grondexploitatie 2018 Gemeente Noord-Beveland
en Grondprijsbrief 2018
Conform advies
Concept Notitie Grondprijzen en parameters grondexploitatie 2018 en Grondprijsbrief
2018 vaststellen.

009

Ter kennisname: jaarplan 2018 Economische Impuls Zeeland
JJD
Impuls legt het door de aandeelhouders goedgekeurde jaarplan 2018 voor.
Conform advies
1. Kennis nemen van bijgevoegd jaarplan 2018 van Economische Impuls Zeeland.
2. Dit tevens ter kennis brengen van de leden van de raad.

010

Stand van zaken invoering Omgevingswet
ER
De laatste ontwikkelingen t.a.v. de invoering van de Omgevingswet
Ter kennisname
Kennisnemen van notitie Stand van zaken invoering Omgevingswet

011

Tussentijdse evaluatie ZeelandPas 2017 en subsidieaanvraag 2018
LdK
De evaluatie van de ZeelandPas 2017 ten behoeve van de vaststelling van de subsidie
2017 en de subsidieaanvraag voor de uitvoering van de ZeelandPas 2018
Conform advies
1. Kennis nemen van evaluatie ZeelandPas 2017
2. Vaststellen subsidie ZeelandPas 2017
2. Subsidie ZeelandPas 2018 verlenen en vaststellen

012

Evaluatie deeltijd wonen op Noord-Beveland
WK
Sinds 2013 is het mogelijk om een woning, met vergunning, te gebruiken als
deeltijdwoning. Deze regeling is destijds in het leven geroepen om leegstand tegen te
gaan en de leefbaarheid van de kernen in stand te houden. Inmiddels is er weer sprake
van een aantrekkende woningmarkt en is de crisis voorbij. Een goed moment voor een
evaluatie van de regeling.
Conform advies
Kennisnemen van de evaluatie van het deeltijdwonen.
De evaluatie ter kennis name brengen aan de raad.
De raad de keuze voorleggen om:
a het huidige beleid voort te zetten
b het huidige beleid aan te passen door deeltijdbewoning alleen nog toe te staan op
nieuwbouw locaties
c het huidige beleid aan te passen door geen deeltijdbewoning meer toe te staan
binnen de kernen
Waarbij aangevend dat het college een voorkeur heeft voor optie B

013

Vernieuwen terras HCR De Kroon, Voorstraat 17 Wissenkerke
WK
Er is een principe verzoek binnen gekomen van HCR De Kroon om het huidige terras
te verwijderen en er een nieuw terras te plaatsen. Dit nieuwe terras is een overkapte
glazen constructie. De vloeroppervlakte is even groot als het bestaande terras.
Conform advies
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de plannen voor
vernieuwing van het terras. Definitieve besluitvorming op basis van een volledig
ingediend plan.

014

Aanleggen van de infrastructuur t.b.v verplaatsing Spar, fiets-voetverbinding
Havelaarstraat-Westzee
DA
Uitvoering geven aan de aanleg van de infrastructuur t.b.v de verplaatsing van de Spar
supermarkt, een fiets-voetverbinding tussen de Havelaarstraat en de Westzeedijk en
opwaardering van het parkeerterrein aan Westzeedijk te Colijnsplaat.
Conform advies
- Instemmen met de aanleg van infrastructuur t.b.v verplaatsing Spar, fietsvoetverbinding Havelaarstraat-Westzeedijk en opwaardering parkeerterrein
Westzeedijk te Colijnsplaat
- Het werk gunnen aan KWS Infra B.V. Roosendaal

015

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 09/01/2018

de secretaris,

de voorzitter,

