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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 13/03/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 6 maart 2018

De besluitenlijst van 6 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Adviescommissie Samenlevingsfonds
JK
De adviescommissie voor het Samenlevingsfonds is voor de eerste keer bijeen
geweest. De ingediende aanvragen burgerprojecten zijn door de commissie van een
advies voorzien en worden nu aan uw college voorgelegd ter afhandeling.
Conform advies
Instemmen met de adviezen van de adviescommissie met betrekking tot de ingediende
burgerprojecten, zodat de besluiten kunnen worden gecommuniceerd naar de
aanvragers.
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Aanvraag Samenlevingsfonds, bijdrage vervoersexperiment EEF festival
JK
Van de RECRON afdeling Noord-Beveland is op 6 februari jl. een aanvraag ontvangen
voor een Burgerproject leefbaarheid in het kader van het Samenlevingsfonds. Het doel
van het project is de bereikbaarheid van het EEF festival vergroten, meer gasten naar
Noord-Beveland trekken en de inwoners de mogelijkheid geven om op een leuke en
eenvoudige manier naar het festival te gaan.
Conform advies
Instemmen met de subsidieaanvraag van de RECRON Noord-Beveland en hen dit via

een beschikking meedelen.
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Offerte scholing pedagogisch medewerkers Voor- en Vroegschoolse Educatie
JK
Een goede kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) komt de ontwikkeling
van kinderen ten goede. Door het verhogen van de eisen van het taalniveau van de
pedagogisch medewerkers, wordt hiermee de kwaliteit en taalvaardigheid verbeterd.
Alle medewerkers hebben een toets gehad, waaruit blijkt dat 84% voldoende scoort.
Een aantal medewerkers dient te worden bijgeschoold om aan de nieuwe eisen te
voldoen. Voor deze scholing ligt nu een offerte voor.
Conform advies
Instemmen met de offerte van genoemde organisatie voor de scholing van de
pedagogische medewerkers van de VVE en hierbij afwijken van de inkoop- en
aanbestedingsregels.
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Vergoeding dienstverlening dierenambulance Zeeland
IP
Een nieuwe en uniforme vergoeding voor de dienstverlening van de dierenambulance
Zeeland.
Conform advies
1. De vergoeding voor de dienstverlening van de dierenambulance stapsgewijs
verhogen naar € 0,24 ct per inwoner per jaar over een periode van 3 jaar met ingang
van 2018.

2. Het gezamenlijk afnemen van het uniforme en complete dienstenpakket van de
dierenambulance Zeeland.
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Weigeren omgevingsvergunning Zeeuwse lagune
WK
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van 4
eilanden met hotelappartementen, recreatie-appartementen en recreatiewoningen. Dit
op de locatie aan de Veerse Dam. De raad heeft besloten geen verklaring van geen
bedenking af te geven. Dit betekent dat de aanvraag om vergunning niet verleend kan
worden.
Conform advies
Het weigeren van de aanvraag om omgevingsvergunning

Betrokkenen hiervan op de hoogte brengen
De leges in rekening brengen conform de legesverordening
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Subsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 2018-2019
DD
Het houden van asbestdaken is vanaf 1 januari 2024 verboden en heeft als gevolg dat
de eigenaren van asbestdaken deze in de periode tot 2024 dienen te (laten)
verwijderen. De burger kan tegemoet gekomen worden in de kosten door bijgaande
subsidieverordening vast te stellen.
Conform advies
De raad voorstellen de Subsidieverordening Asbest van het dak Noord-Beveland 20182019 vast te stellen en hiervoor € 100.000 te bestemmen in de periode 2018-2019.
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Visie afvalwaterketen Zeeland
SKP
Vaststellen van de gezamenlijke visie afvalwaterketen Zeeland en werken aan een
betrouwbare waterketen.
Conform advies
-Vaststellen van de visie waterketen Zeeland;
-Werken aan een betrouwbare waterketen waarbij:
a. De gebruiker centraal staat;
b. De volksgezondheid gewaarborgd is;
c. De inrichting klimaatbestendig is;
d. Energie, grondstoffen en water worden hergebruikt;
e. Participeren in ruimtelijke planvorming vanzelfsprekend is;
f. Het beheer van de waterketen aantoonbaar doelmatig is, en;
g. Kennis en capaciteit worden ontwikkeld.
-Het implementeren van de visie waterketen in de omgevingsvisie.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 20/03/2018

de secretaris,

de voorzitter,

