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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 08/05/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 1 mei 2018

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 1 mei 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Besluit op bezwaar, afwijzing subsidie duurzaam bouwen, Molenweg 6 Kpl
WK
Er is een aanvraag om subsidie ingediend voor de plaatsing van palletkachel. Omdat
de kachel al was geplaatst is de aanvraag om subsidie afgewezen. Tegen dit besluit is
bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie heeft advies uitgebracht.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
- Het bezwaarschrift ongegrond verklaren;
- In heroverweging het bestreden besluit handhaven.

003

Uitspraak beroep, afwijzing verzoek subsidie duurzaam bouwen, Veerdam 62
Kortgene
WK
Er is een aanvraag om subsidie duurzaam bouwen ingediend voor het aanbrengen van
zonnepanelen op het adres Veerdam 62 Kortgene. De aanvraag om subsidie is
afgewezen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. In besluit op bezwaar is besloten het
bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. Tegen dit besluit is men in
beroep gegaan.

Conform advies
De uitspraak voor kennisgeving aannemen.
Het griffierecht betalen.

004

Jaarverantwoording Kinderopvang 2017
JK
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.
Als er een voorziening de wet overtreed moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt
de gemeente verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan de
gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.
Conform advies
Het vaststellen van de jaarverantwoording Kinderopvang Noord-Beveland 2017 en
deze daarna ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via de ingekomen
stukken.

005

Subsidieverzoek Zorg Advies Team (ZAT) 2018
JK
Van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) is het subsidieverzoek
ontvangen voor de uitvoering van het voorzitterschap en de coördinatie van het ZAT op
de basisscholen van Noord-Beveland in 2018.
Conform advies
Instemmen met het verlenen van subsidie aan het RPCZ voor de uitvoering van het
ZAT op de basisscholen van Noord-Beveland.

006

Uitspraak Raad van State omtrent hoger beroep omgevingsvergunning
Voorstraat 48 Colijnsplaat
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een aanbouw Voorstraat
48 Colijnsplaat. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt, vervolgens is men in beroep en
in hoger beroep gegaan. De Raad van State heeft uitspraak gedaan.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen.

007

Wob-verzoek Stibbe inzake de anterieure overeenkomst met Aldi Holding BV
MvH
Het Wob-verzoeken afhandelen conform het bijgevoegde ontwerp-besluit.

Conform advies
Het Wob-verzoeken afhandelen conform het bijgevoegde ontwerp-besluit.

008

Ontwikkeling Stadspolder
SKP
Bouwrijpmaken fase3 Stadspolder.
Conform advies
-Uitvoering geven aan het bouwrijpmaken van fase3 van Stadspolder volgens het
aangepaste ontwerp;
-Opdracht geven om het werk uit te voeren volgens voorliggend principe in afwijking
van het aanbestedingsbesluit.

009

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 15/05/2018.
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