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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, W.H.J.M. Schenkelaars,
A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris

Besluitenlijst voor de vergadering van 24/04/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 17 april 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 17 april 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Verlenen Drank- en Horecawetvergunning Kamperland
SdL
Het verlenen van de Drank- en Horecawetvergunning van Kwalitaria Kamperland in
verband met het wijzigen van de leidinggevenden.
Ter kennisname
Het verlenen van de Drank- en Horecawetvergunning van Kwalitaria Kamperland in
verband met het wijzigen van de leidinggevenden.
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Jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio
JK
Aan het eind van ieder schooljaar stelt het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC (RBL)
een jaarverslag op over de uitgevoerde activiteiten op het gebied van leerplicht en de
regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Bij deze wordt u
het jaarverslag over het schooljaar 2016-2017 aangeboden en wordt u voorgesteld dit
voor kennisgeving aan te nemen.
Conform advies mits
Het jaarverslag 2016-2017 van het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC

Oosterschelderegio voor kennisgeving aan te nemen.
Portefeuillehouder aanpassen: Schenkelaars
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Concept-begroting 2019 RUD Zeeland
DD
De raad voorstellen in te stemmen met de concept-begroting 2019 van RUD Zeeland
en dus geen zienswijze in te dienen.
Conform advies mits
De raad voorstellen in te stemmen met de concept-begroting 2019 van RUD Zeeland.
Opmerking m.b.t. strippenkaart toevoegen.
Portefeuillehouder aanpassen: Van der Maas. Tekst m.b.t. Vzg richtlijn aanpassen.
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Landelijke samenwerking beeldmateriaal 2019-2021
KS
Landelijke samenwerking beeldmateriaal 2019-2021.
Conform advies
Deelnemen aan de landelijke samenwerking beeld materiaal 2019-2021.
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Aquacultuur Oost-Zeedijk te Kats.
IP
Bestemmingsplan ten behoeve van facilitaire voorzieningen voor de aquacultuur aan
de Oost-Zeedijk.
Conform advies
Opdracht verlenen voor het opstellen van een bestemmingsplan ten behoeve van de
facilitaire voorzieningen voor de aquacultuur aan de Oost-Zeedijk. Meer specifiek
betreft het de mogelijkheid om een definitief pompgebouw te kunnen realiseren dat
goed in het landschap past en een bouwvlak voor een ontvangst-, voorlichtings- en
proeflokaal.
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Ruimtelijk beleid ter uitvoering van de energietransitie
TV
De energietransitie is op volle gang. In onze winderige en zonnige omgeving is het
plaatsen van windturbines en zonnepanelen interessant. Grootschalige opzet dient
gereguleerd te worden. De intentie was, hiervoor een paragraaf op te nemen in onze
Omgevingsvisie. Deze opvolger van de Structuurvisie 2008 laat echter, door herhaald
uitstellen van de Omgevingswet, op zich wachten. Vooruitlopend op de gemeentelijke
Omgevingsvisie stellen we beleid op voor het invullen van onze plicht binnen de

energietransitie in een zodanige vorm dat deze naadloos past in de toekomstige
Omgevingsvisie. Antea is benaderd en na oriënterende gesprekken is er offerte
uitgebracht.
Conform advies
De Antea opdracht geven om te helpen bij het opstellen van ruimtelijk beleid waarmee
de energietransitie ten uitvoering kan worden gebracht.
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Niet genoten vakantie bij einde dienstverband
AR
In de CAR-UWO is vastgelegd dat bij einde dienstverband de niet genoten wettelijke
verlofuren worden uitbetaald tegen het kale uurloon. Het Europese hof heeft in diverse
uitspraken bepaald dat aan het einde van het dienstverband niet genoten wettelijke
verlofuren moeten worden uitbetaald tegen het loon dat tijdens vakantie normaliter
wordt genoten. Dit omvat niet alleen het kale uurloon maar ook de toegekende
salaristoelagen, IKB-opbouw en werkgeversdeel pensioenpremie. Uitspraken van het
Europese Hof hebben rechtstreekse werking in de publieke sector. De VNG adviseert
gemeenten om met deze jurisprudentie rekening te houden als het gaat om uitbetaling
van wettelijke verlofuren bij einde dienstverband.
De afdeling P&O van de GR geven de colleges van Burgemeester en Wethouders en
het Dagelijks Bestuur van de GR in overweging dit advies te volgen.
Conform advies
Het college/het dagelijks bestuur van de GR besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de VNG aan de gemeenten over uitbetaling van
wettelijke verlofuren bij einde dienstverband.
2. In overeenstemming met het advies van de VNG de niet genoten wettelijke
verlofuren bij einde dienstverband voortaan uit te betalen tegen het gebruikelijke
brutosalaris, de toegekende salaristoelage(n), het IKB en het werkgeversdeel
pensioenpremie.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

