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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 15/05/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 8 mei 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 8 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.

002

Concept begroting 2019 en concept jaarrekening 2017 van De Betho
BJP
Concept begroting 2019 en concept jaarrekening 2017 van De Betho.
Conform advies
1. Instemmen met de concept begroting 2019 van de gemeenschappelijke
regeling De Betho.
2. Kennisnemen van het concept jaarverslag 2017 van de gemeenschappelijke
regeling De Betho en van de bedragen die retour gaan naar de gemeenten.
3. Deze stukken via de ingekomen stukken ter informatie aan de raad aanbieden.

003

Voorlopige monitor jeugdhulp 2017
BJP
Voorlopige monitor jeugdhulp 2017.
Conform advies
Kennis nemen van de voorlopige monitor jeugdhulp 2017 en deze ter informatie naar
de raad sturen.

004

Ontwerp programmabegroting 2018 SWVO
BJP
Ontwerp programmabegroting 2018 SWVO.
Conform advies
Instemmen met de ontwerp programmabegroting 2018 SWVO. Deze stukken ter
kennisname via de ingekomen stukken aan de raad voorleggen zodat de raad in de
gelegenheid wordt gesteld een zienswijze te geven.

005

Jaarlijkse bijdrage Sociëteit Noord-Beveland
JJD
Verzoek Sociëteit Noord-Beveland om jaarlijkse bijdrage weer ter beschikking te willen
stellen.
Conform advies
Instemmen met het verzoek om een bijdrage t.b.v. de werkzaamheden van sociëteit
Noord-Beveland 2018 ter beschikking te stellen.

006

Programmabegroting 2019-2022, begrotingswijziging 2018 en jaarrekening 2017
RBL Oosterschelderegio
JK
Op grond van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht
(RBL)/RMC worden de financiële stukken aangeboden aan de gemeentebesturen
(colleges van B&W). Het college wordt gevraagd in te stemmen met de gemeentelijke
bijdrage voor het betreffende jaar. Tevens wordt instemming met de jaarrekening 2017
en begrotingswijziging 2018 gevraagd.
Conform advies
Instemmen met de programmabegroting 2019-2022 en de hierin genoemde bijdrage
voor de gemeente Noord-Beveland, de begrotingswijziging 2018 en de jaarrekening
2017 van het RBL Oosterschelderegio en deze via de ingekomen stukken ter informatie
aan te bieden aan de gemeenteraad.
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Besluit op bezwaarschrift d.d. 21 januari 2018 tegen Wob-besluit van het College
van B&W d.d. 15 januari 2018
CJ
Burgerstem heeft op 21 januari 2018 een bezwaarschrift ingediend tegen uw Wobbesluit van 15 januari 2018. Het bezwaar is behandeld op de hoorzitting van de
Commissie voor Bezwaarschriften op 7 maart 2018 . Het advies van de Commissie
voor Bezwaarschriften is op 23 april 2018 ontvangen en treft u bijgaand aan. U wordt
geadviseerd dit advies op te volgen.

Conform advies mits sprake is van deels gegrond verklaren vwb verstrekking van de
overeenkomst met Blijvend goed.
1. Kennisnemen van alle genoemde documenten.
2. Besluiten conform het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften.
3. Besluit ter kennis te brengen van de bezwaarmaker.
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Besluit op bezwaarschrift d.d. 22 december 2017 tegen besluit van het College
van B&W d.d. 21 november 2017 subsidiebijdrage omvorming Attent te
Wissenkerke naar Spar formule
CJ
Bezwaarmakers hebben op 22 december 2017 middels hun advocaat een pro forma
bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het College van B&W inzake de
subsidiebijdrage omvorming Attent te Wissenkerke naar de Spar formule. Op 21
februari 2018 hebben bezwaarmakers de gronden van bezwaar aangevuld. Het
bezwaar is behandeld op de hoorzitting van de Commissie voor Bezwaarschriften op 7
maart 2018. Het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften is op 2 mei 2018
ontvangen en treft u bijgaand aan. U wordt geadviseerd dit advies op te volgen.
Conform advies
1. Kennisnemen van alle genoemde documenten.
2. Besluiten conform het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften.
3. Besluit ter kennis te brengen van de bezwaarmakers.

009

Aanpassing inzameling oud papier
JK
Op basis van overleg met de inzamelorganisaties van het oud papier wordt voorgesteld
om, evenals in Wissenkerke, de blauwe minicontainer in te voeren in Colijnsplaat,
Kortgene en Kamperland. In Kats en Geersdijk wil men het huidige systeem nog
voortzetten.
Conform advies
1. Instemmen met het invoeren van de blauwe minicontainer in Colijnsplaat,
Kortgene en Kamperland.
2. Instemmen met het opdracht verlenen aan de ZRD (Zeeuwse Reinigingsdienst)
om dit te organiseren.
3. In samenwerking met de verenigingen en de ZRD de communicatie richting de
burger verzorgen.
4. Nieuw gesprek met Geersdijk en Kats voeren (poging om gemeentebreed
blauwe bak in te voeren). Navraag voorziening voor het buitengebied en de
parken (info terugkoppelen naar college).

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 22/05/2018.

de secretaris,

de voorzitter,

