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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 29/05/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 29 mei 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 29 mei 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Begroting 2019, 1e begrotingswijziging, tussenevaluatie maatwerk in
brandweerzorg, voortgangsrapport
LvI
Vanuit de VRZ zijn diverse stukken aan de gemeenten gestuurd met een verzoek tot
het geven van een zienswijze. Daarnaast worden enkele stukken voor kennisgeving
aangeboden.
Conform advies mits
De raad voorstellen om:
Uw raad wordt voorgesteld om:
1. Een positieve zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2019, waarbij
de aangekondigde structurele verhoging vanaf 2022 in verband met oplopende
kapitaallasten voor kennisgeving wordt aangenomen en een inhoudelijk voorstel over
dit onderwerp wordt afgewacht;
2. Een positieve zienswijze op de concept-1e begrotingswijziging 2019, met de
kanttekening dat eenmalig wordt ingestemd met het doorberekenen van een korting op
de BDUR aan de dertien gemeenten en dat mogelijke toekomstige BDUR-kortingen
dienen te worden opgevangen binnen de begroting VRZ;
3. Een positieve reactie te geven op de tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg,
met daarbij de kanttekening dat:
a. Er op een effectieve en efficiënte manier dient te worden gekeken naar de werving
en omgang met (toekomstige) vrijwilligers en daarbij ook expliciet te kijken naar de rol
die (de beroepsorganisatie van de) VRZ hierin kan spelen’.
b. De gemeenteraden in een volgende (tussen)evaluatie, of eerder indien nodig, op de

hoogte worden gehouden van ontwikkelingen die van invloed zijn op de
toekomstbestendigheid van de brandweerzorg. Hierbij wordt in ieder geval gedacht aan
de mogelijkheden en invulling van de nieuwe vormen van vrijwilligheid en de
ontwikkelingen rondom de toeristische gebieden waar een TS2/first responder voorzien
was, de bezetting in Vlissingen en de inhoudelijke en financiële gevolgen hiervan.
4. De tussenrapportage Emergo voor kennisgeving aan te nemen;
5. De jaarstukken 2017 VRZ voor kennisgeving aan te nemen.
Toevoegen aan punt 1 dat de zorg hierover wordt uitgesproken (oplopende
kapitaalslasten).
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Implementatie AVG en vaststelling beleidsstukken
RL
Beleidsstukken welke voortvloeien uit de implementatie van de AVG.
Conform advies
De beleidstukken vaststellen.
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Afhandeling Wob-verzoek Justion Advocaten inzake Zeeuwse Lagune
MvH
Afhandeling Wob-verzoek van Justion Advocaten zoals ingekomen op 16 oktboer 2017
en nader gepreciseerd bij brief van 19 februari 2018.
Conform advies
Besluit op Wob-verzoek conform ontwerpbrief versturen aan Justion Advocaten. Besluit
tevens toesturen aan belanghebbenden.
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Kadernota/Programmabegroting 2019-2022 GGD Zeeland
JK
De GGD Zeeland heeft haar Kadernota/Programmabegroting 2019-2022 aangeboden .
Zij vraagt de Zeeuwse gemeenten hun zienswijze kenbaar te maken. De twee
financiële stukken liggen ter vaststelling voor in het Algemeen Bestuur van de GGD
Zeeland van 13 juli 2018.
Conform advies
Instemmen met de Kadernota/Programmabegroting 2019-2022 van de GGD Zeeland
onder vermelding van enkele procesmatige en inhoudelijke kanttekeningen en deze
financiële stukken met bijgevoegd raadsvoorstel ter beoordeling aan de raad aan te
bieden.
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Opdrachtverlening Juust inzake offerte Gebiedsvisie de Banjaard
JJD
Bureau Juust is al bezig met de begeleiding van de korte termijn maatregelen op het
Banjaardstrand. Zoals bekend willen we ook een integrale gebiedsvisie, een bouwsteen
voor de nog op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie. Hiertoe is aan Juust offerte
gevraagd en deze is ontvangen.
Conform advies
Instemmen met bijgevoegde offerte terzake van de op te stellen Gebiedsvisie de
Banjaard.
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Advies tot vaststelling van gewijzigde proceduregels m.b.t. het voor akkoord
ondertekenen van declaraties
WG
Gewijzigde procedureregels m.b.t. het akkoord ondertekenen van declaraties.
Conform advies mits
Vaststellen procedureregels m.b.t. akkoord ondertekenen van declaraties.
De declaraties van de burgemeester lopen via de loco-burgemeester. De declaraties
van de loco-burgemeester via de secretaris.
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Interbestuurlijk toezicht
WG
Toezichtinformatie 2017 inzake de wet revitalisering generiek toezicht onderdeel Woonen leefklimaat.
Conform advies
Vaststellen aanlevering toezichtinformatie 2017 inzake de wet revitalisering generiek
toezicht (wet rgt) het betreft:
-Ingevulde vragenlijst Woon -en leefklimaat.
De raad informeren over vaststelling van deze informatie (ter kennisname).
Nadat de raad kennis heeft genomen van dit voorstel met de ingevulde vragenlijsten
van Woon -en leefklimaat, het college van GS Provincie Zeeland hierover informeren,
voor 15 juli 2017.

009

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 05/06/2018.

de secretaris,

de voorzitter,

