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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 13/02/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 6 februari 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 6 februari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Gezonde voeding van dichtbij
LdK
Deelname aan het project: 'Gezonde voeding van dichtbij'. Een project in
samenwerking met de gemeente Veere, ZLTO en vele andere organisaties binnen
Zeeland omtrent gezondheid en voeding.
Conform advies
1. Deelname aan het project 'Gezonde voeding van dichtbij'
2. Bijdrage leveren aan het project 'Gezonde voeding van dichtbij' verdeeld over drie
jaar.

003

Werkprogramma handhaving 2018
DD
Teneinde het integraal handhavingsbeleid uit te voeren, is een werkprogramma nodig.
Het onderhavige programma omvat alle beleidsvelden waarop de gemeente NoordBeveland handhaaft.
Conform advies
Werkprogramma handhaving 2018 vaststellen.

004

Gebruiksverordening tweede woningen 2018
WK
De raad heeft besloten het deeltijdwonen in de kernen niet meer toe te staan. Dit
betekent dat de Gebruiksverordening tweede woningen aangepast dient te worden. Het
deeltijdwonen is uit de verordening gehaald en wordt verboden wanneer deze
verordening in werking treedt.
Conform advies mits
De raad voorstellen om de Gebruiksverordening tweede woningen 2018 vast te stellen.
De raad voorstellen om de Gebruiksverordening tweede woningen 2015 in te trekken.
Conform advies in besluit meenemen: evaluatie 1 jaar na in werking treden.
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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 vaststellen.
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Voor- en Vroegschoolse Educatie 2018 (VVE)
JK
De wet OKE geeft de gemeente Noord-Beveland de wettelijke verantwoordelijkheid om
een dekkend en kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie in
kinderdagverblijven en peutergroepen te organiseren met een doorlopende leerlijn naar
de vroegschoolse educatie in het basisonderwijs. In 2011 is hiervoor een
meerjarenbeleidsplan opgesteld dat jaarlijks wordt uitgewerkt in een activiteitenplan.
Voor de uitvoering van dit plan wordt nauw samengewerkt met Kibeo en het RPCZ.
Conform advies
Vaststelling van het activiteitenplan VVE 2018 en het hiervoor verstrekken van een
subsidie aan Kibeo en het RPCZ.

007

Rapport herijking subsidieregeling peutergroepen
JK
De huidige manier van subsidiëren van de peutergroepen is niet meer van deze tijd en
daarom toe aan herziening. Hiervoor is bureau Buitenhek Management in de arm

genomen om te onderzoeken wat de meest optimale manier van subsidiëren is voor de
vijf Bevelandse gemeenten.
Buitenhek heeft onlangs het rapport opgeleverd, waarin uiteen wordt gezet hoe de
huidige situatie is en op welke punten deze aan herziening toe is. Daarin wordt
geadviseerd samen op te trekken in het opstellen van een nieuwe subs
Conform advies
Kennis nemen van het rapport van bureau Buitenhek Management en in stemmen met
het voorstel tot verdere uitwerking van een subsidieregeling, oftewel
subsidieverordening voor de peutergroepen. En kennis nemen van bijgevoegde memo
en deze ter informatie naar de gemeenteraad sturen.

008

Behandeling zienswijze en raadsvoorstel inzake verzoek om
Omgevingsvergunning door Zeeuwse Lagune BV
JJD
Het ontwerp van de beschikking tot weigering van de Omgevingsvergunning heeft
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hiertegen is een zienswijze ingekomen van
Zeeuwse Lagune BV. De zienswijze is verwerkt in bijgevoegde notitie van antwoord.
Op grond hiervan is een raadsvoorstel opgesteld om een standpunt in te nemen. Nadat
de raad haar besluit heeft genomen, zal uw college het besluit tot verlening dan wel
weigering van de omgevingsvergunning moeten nemen en aan de aanvrager
toezenden.
Conform advies
1. Kennis nemen van de concept notitie van antwoord.
2. Deze ter besluitvorming voorleggen aan de raad middels concept raadsvoorstel.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 20/02/2018

de secretaris,

de voorzitter,

