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Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders
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Sinke, secretaris
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 27 februari 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 27 februari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Vervanging C2000 apparatuur strandbewaking Banjaardstrand
LvI
Het vervangen van C2000 apparatuur ten behoeve van het uitvoeren van de
strandbewaking Banjaardstrand en hiertoe een bruikleenovereenkomst afsluiten met
Veiligheidsregio Zeeland
Conform advies
Het vervangen van C2000 apparatuur ten behoeve van het uitvoeren van de
strandbewaking Banjaardstrand en hiertoe een bruikleenovereenkomst afsluiten met
Veiligheidsregio Zeeland.
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Verstrekking incidentele subsidie t.b.v. aanschaf CadWeazle strandrolstoel
Banjaardstrand
LvI
Het verstrekken van een incidentele subsidie aan St. Natuurlijk Toegankelijk voor de
aanschaf van een CadWeazle elektrische strandrolstoel voor het Banjaardstrand.
Conform advies
Het verstrekken van een incidentele subsidie aan St. Natuurlijk Toegankelijk voor de
aanschaf van een CadWeazle elektrische strandrolstoel voor het Banjaardstrand.
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Honoreren promotie van de harmonie van Apollo naar de 1e divisie.
IP
Op 11 november 2017 is de harmonie van Apollo gepromoveerd naar de 1e divisie. In
de Nadere Regels Subsidium Noord-beveland 2014 (artikel 31 tweede lid) wordt het
subsidiebedrag in de 3e divisie verhoogd met 105% en in de 2e divisie met 110%, de
eerste divisie wordt niet genoemd. Als logisch gevolg van de verhoging in de 3e en 2e
divisie zou ook de 1e divisie gehonoreerd moeten worden.
Niet conform advies
Honoreren van de promotie van Apollo naar de 1e divisie met 115%, dit als logisch
gevolg van de percentages die genoemd worden voor de 3e en 2e divisie in het tweede
lid van artikel 31 Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014.
Naar aanleiding hiervan inzicht geven in verschillende afdelingen en indelingen iha en
evt. consequenties voor de nadere regels. Voorbespreken met portefeuillehouder en
zonodig voorleggen in college.
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Plan 'Pluktuin als pleisterplaats' aan Molenweg 3 te Colijnsplaat
MvdM
Plan voor het versterken van de landschappelijke, ecologische, educatieve en
recreatieve componenten van de zelfplukkerij, inclusief de bouw van een
bedrijfswoning.
Conform advies
Ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen.
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Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning bouw 6 woningen en 2 garages,
Veerweg 120 e.v. Kamperland
WK
Er is op 29 september 2017 besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor
de realisatie van 6 woningen en 2 garages aan de Veerweg 120 e.v. in Kamperland.
Tegen dit besluit is er namens 4 omwonenden een bezwaarschrift ingediend. Er heeft
een hoorzitting plaatsgevonden bij de bezwarencommissie. De commissie heeft advies
uitgebracht.
Conform advies
- de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren voor zover gericht tegen de
verleende omgevingsvergunning voor de ‘activiteit planologisch strijdig gebruik’
- de verleende omgevingsvergunning voor de ‘activiteit planologisch strijdig gebruik’ te
herroepen
- de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ in heroverweging in stand

houden, met de situering van het bouwplan conform gewijzigde tekening
- de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te verklaren voor zover gericht tegen
de verleende omgevingsvergunning voor de ‘activiteit bouwen’
- toekenning van de proceskosten
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Domein Het Camperveer
MvdM
De projectontwikkelaar heeft het definitieve beplantingsplan ter goedkeuring ingediend
Conform advies
Beplantingsplan goedkeuren.
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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.
Conform advies
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Marketingplan Noord-Beveland
Lea de Kool
Naar aanleiding van het B&W besluit d.d. 10-01-2017 waarbij is ingestemd met het
verlenen van opdracht tot het opstellen van een marketingplan voor Noord-Beveland
aan de projectgroep. De projectgroep heeft de definitieve versie van het marketingplan
aangeleverd.
Conform advies
1. Kennis nemen van het opgeleverde stuk 'Marketing Eindeloos Eiland' als resultaat
van de verleende opdracht op 10-01-2017.
2. Kennis nemen van de stand van zaken.
3. Advies en marketingplan 'Rond de Pomp' ter kennis brengen van de leden van de
raad.
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Offerte ontwerp korte termijn maatregelen Banjaardgebied
JJD
Bijgaand treft u ter instemming een offerte aan van Juust izake het ontwerpen en
uitwerken van de korte termijnmaatregelen voor de kwaliteitsslag van het
Banjaardgebied.
Niet conform advies
Instemmen met de offerte. Op basis van de motivatie in het advies afwijken van het
aanbestedingsbeleid en opdracht verlenen.
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Herstel strand afslag Banjaardstrand
TV
Recente stormen hebben hun effect gehad op ons Banjaardstrand. Het droge strand is
weggeslagen tot de duinvoet. Het natte strand (gedeelte dat zichtbaar is vanaf laag
water tot de hoogwaterlijn) groeit. Er is volgens de normen van de Basis Kust Lijn een
beperkte, geen accute, noodzaak om te suppleren. De reguliere suppletie zal dit najaar
plaatsvinden. Om onze gasten komend seizoen een acceptabel droog strand aan te
kunnen bieden is de exploitant, net als voorheen, bereid daar inzet voor te plegen.
Conform advies
Instemmen met de ingreep en de gevraagde bijdrage toekennen.
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Kennis nemen van het bijgevoegde ambtelijk memo inzake trends en mogelijke
gevolgen voor de voortzet
JJD
Bijgevoegd is een ambtelijk memo dat ziet op een aantal constateringen, vooruitlopend
op de evaluatie van de huidige toeristische visie. Graag willen wij het huidige college en
onze raadsleden hiervan in kennis stellen. Dit mede met het oog op de komende
raadsverkiezingen en op te stellen raads- en collegeprogramma's.
Conform advies
Kennis nemen van bijgevoegd memo dat ziet op trends en de mogelijke gevolgen
daarvoor voor de voortzettting van het huidige toeristische beleid.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 13/03/2018

de secretaris,

de voorzitter,

