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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, A.P.L.M. Slenter- Jamar en R.P.L.M. de Bruijn,
loco-secretaris
Afwezige leden: P.L. de Putter en drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 30/01/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 23 januari 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 23 januari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Actualisering regeling ongewenst gedrag
AR
Vaststellen geactualiseerde regeling ongewenst gedrag. Lees verder in bijgevoegd
voorstel van P&O GR de Bevelanden
Conform advies
Het college:
1. stelt de geactualiseerd regeling ongewenst gedrag vast;
2. de geactualiseerde regeling wordt gepubliceerd op intranet en in RAP.

003

Wijziging Verordening afvalstoffenheffing 2018 en rioolheffing 2018
MB
1e wijziging Verordening reinigingsrechten/afvalstoffenheffing 2018 en 1e wijziging
Verordening rioolheffing 2018
Conform advies
De raad conform bijgevoegd ontwerpraadsvoorstel en -raadsbesluit een voorstel doen
tot wijzigen van de Verordening reinigingsrechten/afvalstoffenheffing 2018 en
rioolheffing 2018

004

Vaststellen taakvelden per programma
PL
Conform artikel 66 lid 1c van het BBV moet de het college het verdelingsprincipe
vaststellen hoe de taakvelden over de programma's zijn verdeeld
Conform advies
Vaststellen van het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's

005

DVO en Jaarplan 2018 RUD Zeeland
DD
Weliswaar instemmen met DVO en Jaarplan, maar onder voorbehoud dat
ondersteuning van de VRZ op het gebied van crisisorganisatie door de RUD
geformaliseerd wordt.
Conform advies
Instemmen met ondertekening DVO en Jaarplan 2018, mits ondersteuning van VRZ op
gebied van crisisorganisatie door de RUD geformaliseerd wordt.
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Besluit op bezwaar, weigeren omgevingsvergunning voor de bouw van een
garage in Kortgene
WK
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een garage. De
aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan Bebouwde kom Kortgene 2014. De
aanvraag om vergunning is daarom geweigerd. Er is een bezwaarschrift ingediend en
er is een hoorzitting gehouden bij de bezwarencommissie. De commissie heeft advies
uitgebracht.
Conform advies
- het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren
- het bezwaarschrift gegrond verklaren
- in heroverweging alsnog omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een
garage

007

Onkruid- en veegvuilbeheersing op verharding
BvdB
Op 23 januari is de onkruid- en veegvuilbeheersing op verharding aanbesteed. Voor de
aanbesteding zijn 3 partijen uitgenodigd tot inschrijven.

Conform advies
Instemmen met het gunnen van de opdracht.
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Maatregelen Rondom Kamperland
SP
Gunningsvoorstel Rondom Kamperland
Conform advies
Instemmen met de uitgewerkte maatreglen Rondom Kamperland
Opdrachtgeven om het werk uit te voeren op basis van de aanbesteding
Een aanvullende offerte opvragen voor maatregelen in de Noordstraat
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 06/02/2018

de secretaris,

de voorzitter,

