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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 10/04/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 3 april 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 3 april 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Verzoek tot voorlopig getuigenverhoor Justion Advocaten
IP
Justion Advocaten verzoekt namens, cliënten Zeeuwse lagune B.V. en VOF Vrouwe in
den Polder, tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.
Conform advies
Kennis nemen van het verzoekschrift van Justion Advocaten.

003

Aanvraag Samenlevingsfonds, bijdrage dorpsfeest 420 jarig bestaan van
Colijnsplaat en Koningsdag
IP
Het Centraal Colijnsplaats Buurtcomité heeft op 3 april 2018 een aanvraagformulier
ingediend voor het organiseren van een dorpsfeest ten behoeve van het 420 jarig
bestaan van Colijnsplaat en Koningsdag.
Conform advies
1. Instemmen met de subsidieaanvraag van het Centraal Colijnslaats Buurtcomité en
hen dit via een beschikking meedelen.
2. Het eerder gesubsidieerde bedrag, ten behoeve van Koningsdag, in mindering
brengen op de gevraagde subsidie.

004

Uitspraak inzake het beroep van F. Henderiks te 's-Gravenhage
CS
Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft uitspraak gedaan in het beroep van F.
Henderiks tegen het besluit van uw college om zijn bezwaar niet-ontvankelijk te
verklaren. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard met betrekking tot de
ontvankelijkheid en zelf in de zaak voorzien door het bezwaar ongegrond te verklaren.
Ter kennisname
Kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant en
conform uitspraak over te gaan tot betaling van het aangegeven griffierecht en
proceskosten.

005

Opwaarderen voetbalcomplex Colijnsplaat
BvdB
V.v. Colijnsplaatse Boys wil graag het voetbalcomplex opgewaardeerd hebben.
Conform advies
Instemmen met het verder onderzoek en uitwerken van een verbeterplan voor het
voetbalcomplex te Colijnsplaat en hiervoor via de BERAP een voorbereidingskridiet
beschikbaar te stellen.

006

Gevolgen quotumregeling Banenafspraak
AR
Het kabinet heeft besloten per 1 januari 2018 de quotumregeling voor de sector te
activeren. Over het jaar 2018 zal geen quotumheffing geheven worden. Een eventuele
heffing zal in 2020 plaatsvinden over het jaar 2019. Hierbij informeren wij u over de
gevolgen van de quotumregeling voor uw organistie. Tevens roepen wij u op om daar
waar van toepassing actie te ondernemen om nieuwe banen te realiseren in het kader
van de banenafspraken.
Ter kennisname
Kennisnemen van de stand van zaken voor uw organisatie.

007

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 17/04/2018

de secretaris,

de voorzitter,

