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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.J.A. Delhez MSc, A.G. van der Maas, A.P.L.M. Slenter-Jamar en drs. D. Sinke,
secretaris
Afwezig lid: P.L. de Putter
Besluitenlijst voor de vergadering van 06/02/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 30 januari 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 30 januari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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VZG richtlijn 2019
PL
Het college kennis laten nemen van de VZG richtlijn 2019
Conform advies
De VZG richtlijn onderschrijven, zodat deze toegepast kan worden op de begroting
2019
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Interbestuurlijk Toezicht
WG
Rapportage uitvoering Archiefwet 1995- periode 2016/2017.
Conform advies
-Vaststellen aanlevering toezichtinformatie 2016/2017 inzake de wet revitalisering
generiek toezicht (wet rgt) m.b.t.: archief; middels verslag uitvoering Archiefwet 1995periode 2016/2017.
-De raad informeren over vaststelling van deze informatie (ter kennisname).

-Nadat de raad kennis heeft genomen van deze informatie, het verslag uitvoering
Archiefwet 1995- periode 2016/2017 toezenden aan de provincie.
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Uitspraak rechtbank inzake beroep omgevingsvergunning te Kortgene
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een carport in Kortgene.
Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. Dit bezwaarschrift is vervolgens ontvankelijk en
gegrond verklaard op advies van de bezwarencommissie. Vervolgens is er een
beroepschrift ingediend. De rechtbank heeft nu uitspraak gedaan. Dit houdt in dat het
beroep ongegrond is verklaard.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen.
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Besluit op bezwaar, verleende omgevingsvergunning voor het samenvoegen van
woningen en gebruiken van een deel van de woning voor logies.
WK
Er is een aanvraag om vergunning ingediend voor het samenvoegen van 2 woningen
tot 1 woning en voor het gebruiken van een deel van de woning voor logies. Dit op het
adres in Kortgene. Er is vergunning verleend. Tegen deze verleende vergunning is een
bezwaarschrift ingediend. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden bij de
bezwarencommissie. De commissie heeft advies uitgebracht.
Conform advies
- het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren
- in heroverweging het bestreden besluit handhaven en omgevingsvergunning verlenen
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c, van de Wabo
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Advies inzake aanvraag incidentele subsidie voor regioarrangement ''O kijk hier!''
IP
Incidentele subsidieaanvraag ten behoeve van het regioarrangement ''O kijk dat zijn die
oude foto's van hier!''. Het betreft een raam-expositie van oude foto's op hun originele
locatie, als een kralenketting door de regio.
Niet conform advies
Onvoldoende argumenten om af te wijken op basis van art.36.
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Uitvoering Klimaatbeleid, Zeeuwse samenwerking verduurzaming particuliere
woningvoorraad
TV
Sinds 2014 werken we op Zeeuwse schaal als gemeenten samen om de bestaande
woningvoorraad te verduurzamen. Binnen het VZG is tijdens een PO Milieu voorgesteld
de samenwerking voor de periode 2018 - 2020 voort te zetten en meer uren vrij te
maken voor de regio-coördinator.
Conform advies
De samenwerking en aanpak om het particulier woningbezit Zeeuws breed te
ondersteunen en te stimuleren voortzetten en daar waar nodig verder uitbreiden.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 13/02/2018

de secretaris,

de voorzitter,

