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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 22/05/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 15 mei 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 15 mei 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Jaarplan 2018 (incl. begroting) Veiligheidshuis Zeeland en samenwerkingsovk
2018-2022
LvI
- Kennisnemen van het jaarplan 2018 inclusief begroting en begeleidend schrijven
Veiligheidshuis Zeeland;
- instemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 en de
ondertekening hiervan door de burgemeester.
Conform advies
- Kennisnemen van het jaarplan 2018 inclusief begroting en begeleidend schrijven
Veiligheidshuis Zeeland;
- instemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst 2018-2022 en de
ondertekening hiervan door de burgemeester.

003

Uitspraak rechtbank en besluit op bezwaar omtrent omgevingsvergunning Eb en
vloed 4 Kamperland
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw op het
adres Eb en vloed 4 in Kamperland. Tegen dit besluit is er bezwaar gemaakt. Het
besluit op bezwaar is genomen en tegen dit besluit is men in beroep gegaan. De
rechtbank heeft inmiddels uitspraak gedaan.

Conform advies

004

-

Kennis nemen van de uitspraak van de rechtbank.

-

Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.

-

Het bezwaarschrift gegrond verklaren.

-

Het bestreden besluit handhaven onder aanvulling van de motivering.

-

Griffierecht en proceskosten betalen.

Jaarrekening en jaarverslag 2017 Zeeuwse Muziekschool
IP
Advies inzake jaarrekening/jaarverslag 2017 Zeeuwse Muziekschool.
Conform advies

005

-

De jaarrekening met jaarverslag 2017 van de gemeenschappelijke regeling De
Zeeuwse Muziekschool voor kennisgeving aannemen.

-

Via de ingekomen stukken voorleggen aan de gemeenteraad in mei 2018.

Plan 'Pluktuin als pleisterplaats', Molenweg 3 te Colijnsplaat
MvdM
Ontwerp-omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen in het kader van de Waboprocedure.
Conform advies
- Verklaring van geen bedenkingen vragen aan de Raad.
- Daarna de omgevingsvergunning verlenen.

006

Jaarlijkse wisseling permanente tentoonstelling gemeentehuis 2018.
BH
Advies jaarlijkse wisseling permanente tentoonstelling gemeentehuis 2018.
Conform advies
Kennis nemen van de lijst nieuwe collectie kunstwerken 2018 in het gemeentehuis,
ingebracht door de Stichting Kunstspoor Noord-Beveland en het bestuur bedanken
voor de inzet en de mooie nieuwe collectie.

007

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 29/05/2018.
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de voorzitter,

