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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 27/02/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 20 februari 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 20 februari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Verzoek om grondaankoop van waterschap Scheldestromen i.v.m. de aanleg van
een fietspad.
KS
Verzoek om grondaankoop van waterschap Scheldestromen i.v.m. de aanleg van een
fietspad.
Conform advies
Aangaan van koopovereenkomst in verband met de verkoop van een perceel i.v.m. het
aanleggen van een fietspad.

003

Aanleg duinpad en reconstructie parkeerterreinen Banjaardweg te Kamperland
DA
Uitvoering geven aan de aanleg van een duinpad in de duinen en de reconstructie van
twee parkeerterreinen langs de Banjaardweg te Kamperland.
Conform advies
Instemmen met de aanleg van een duinpad in de duinen en de reconstructie van twee
parkeerterreinen langs de Banjaardweg te Kamperland.

Het werk gunnen aan aannemingsbedrijf.

004

Evaluatie bouwen en wonen 2017
WK
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden over het jaar 2017. Alle ingediende aanvragen
om vergunningen, alle bouwcontroles, alle handhavingszaken en alle aanvragen om
subsidies zijn meegenomen. Dit geeft een goed beeld van de ontwikkelingen binnen
onze gemeente.
Aanhouden
Aangehouden

005

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol i.k.v. Laat ze niet (ver)zuipen
DD
Instemmen met deelname aan naleefonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten
2018 om een beeld te krijgen van de effectiviteit van ons beleid en te zien waar we
staan t.o.v. andere gemeenten in Zeeland.
Conform advies
Instemmen met deelname aan naleefonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten
2018.

006

Rapportage handhavingsprogramma 2017.
DD
Er is een jaaroverzicht gemaakt van de uitvoering van het handhavingsprogramma
2017. Algemene conclusie is dat de planning gehaald is en dat de handhaving heeft
bijgedragen aan een leefbaar, veilig en duurzaam woonklimaat.
Conform advies
Rapportage handhavingsprogramma 2017 voor kennisgeving aannemen.

007

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 06/03/2018

de secretaris,

de voorzitter,

