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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 B.C.C. Melis, adjunct-secretaris

Besluitenlijst voor de vergadering van 01/05/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 24 april 2018

De besluitenlijst van 24 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

002

Actualisatie nota integrale veiligheid
LvI
Informatie over het beoogde proces van actualisatie van de nota integrale veiligheid.
Conform advies
Instemmen met de voorgestelde procedure tot actualisatie van de nota integrale
veiligheid voor de periode 2019-2022.

003

Brief provincie Zeeland risicokaart
LvI
Voor kennisgeving aannemen van het schrijven van gedeputeerde staten inzake de
Risicokaart Zeeland. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de inhoud van
de brief.
Conform advies
Kennisnemen van het schrijven van gedeputeerde staten inzake de Risicokaart
Zeeland.

004

Verlenen Drank- en Horecavergunning Kamperland
SdL
Verlenen Drank- en Horecavergunning Kamperland.
Ter kennisname
Verlenen Drank- en Horecavergunning Kamperland.

005

Financiële bijdrage pilot Sparkels
JK
Van de Albero-scholen op Noord-Beveland is het verzoek gekomen voor financiële
ondersteuning voor een pilot naschoolse activiteiten (Sparkels).
Conform advies
Instemmen met het verzoek voor financiële ondersteuning voor de pilot Sparkels.

006

Vaststellingsovereenkomst perceel Bremmer
IP
Tot op heden is er geen overeenkomst tot stand gekomen tussen de partijen Ames,
Bremmer en de gemeente. Ondertussen heeft Ames onterecht een hekwerk om het
betreffende perceel deel gezet, waardoor Bremmer geen gebruik kan maken van de
grond die hen toekomt.
Conform advies
1. Kennisnemen van de vaststellingsovereenkomst en besluiten deze niet aan te gaan.
2. De zaak opnieuw aan de rechtbank voorleggen en op basis daarvan een nieuwe
conclusie trekken.

007

Overdrachtsdocument jeugdwet 'Jeugd in Beweging'
BP
Overdrachtsdocument jeugdwet 'Jeugd in Beweging'.
Conform advies
Kennisnemen van het overdrachtsdocument jeugdwet 'Jeugd in Beweging' en dit
document ter informatie via de ingekomen stukken aan de gemeenteraad aanbieden.

008

Verbeterplannen gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere naar aanleiding van
Inspectierapport 'Casusonderzoek Zeeland’
BP
Verbeterplannen gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere naar aanleiding van
Inspectierapport 'Casusonderzoek Zeeland'.
Conform advies
Kennisnemen van de verbeterplannen die zijn opgesteld naar aanleiding van het
Inspectierapport 'Casusonderzoek Zeeland' en deze stukken via de ingekomen stukken
ter informatie aan de gemeenteraad aanbieden.

009

Aanvraag incidenteel subsidie St. Zeeuwse veteranendag 2018
BH
Advies inzake subsidieverlening incidenteel.
Conform advies
Het incidenteel subsidie voor de Stichting Zeeuwse Veteranendag vasstellen voor de
veteranendag op 9 juni 2018 in Middelburg, overeenkomstig de Algemene
Subsidieverordening en artikel 10 van de Nadere Regels Subsidium 2014 NoordBeveland.

010

Brief VZG t.a.v. instelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling en
ambtelijk memo stand van zaken
JJD
Bijgaand treft u informatie aan over het instellen van de subsidieregeling Zeeland in
Stroomversnelling. In de brief van de VZG wordt tevens gevraagd om voor het jaar
2019 alvast wederom rekening te houden met de reeds afgesproken minimale bijdrage
per inwoner. E.e.a. rond Zeeland in Stroomversnelling is ambtelijk opgenomen in de
memo die u eveneens, ter kennisname, aantreft.
Conform advies
1. Op de conceptbegroting voor de jaren 2019 e.v. alvast weer een bedrag opnemen
voor de bijdrage in het fonds Zeeland in Stroomversnelling.
2. Kennisnemen van bijgevoegd memo stand van zaken Zeeland in Stroomversnelling.
3. E.e.a. ter kennis brengen van de leden van de raad.

011

Aanvraag Samenlevingsfonds, bijdrage aan 'Glorie van de 20e eeuw'
IP
Op 16 april 2018 heeft de heer Klompe een aanvraagformulier ingediend voor subsidie
ten behoeve van het project 'Glorie van de 20e eeuw'. Het project omvat een attractie
waarbij 'Panorama Noord-Beveland' te bewonderen is en daarnaast het rijtuigmuseum
Hofstede 'Grootmiddenhof' opengesteld wordt.

Conform advies
Instemmen met de subsidieaanvraag en dit via een beschikking meedelen.

012

Realisatieovereenkomst Campervelden
SP
Realisatieovereenkomst Campervelden ondertekenen door burgemeester.
Conform advies
Instemmen met en ondertekenen van realisatieovereenkomst Campervelden.

013

Ontwerp Programmabegroting 2019-2022 en Ontwerp Jaarstukken 2017 van de
GR Samenwerking De Bevelande
WG
Kennisnemen van ontwerp Programmabegroting 2019-2022 en Ontwerp Jaarstukken
2017 van de GR Samenwerking De Bevelanden met bijbehorende aanbiedingsbrieven.
Conform advies
-Kennisnemen van Ontwerp Programmabegroting 2019-2022 van GR Samenwerking
De Bevelanden en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
-Gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen, over de Ontwerp
Programmabegroting 2019-2022 van de GR Samenwerking De Bevelanden en
bijbehorende aanbiedingsbrief, bij het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De
Bevelanden.
-Kennisnemen van Ontwerp Jaarstukken 2017 van de GR Samenwerking De
Bevelanden.
-Gemeenteraad voorstellen geen bezwaar in te dienen, over de Ontwerp Jaarstukken
2017 van de GR Samenwerking De Bevelanden en bijbehorende aanbiedingsbrief, bij
het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De Bevelanden.

014

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 08/05/2018.

de secretaris,

de voorzitter,

