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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 12/06/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 12 juni 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 12 juni 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Straatnaamgeving
CG
Straatnaamgeving Colijnsplaat.
Conform advies
Straatnaamgeving Colijnsplaat.

003

Parkeervoorzieningen Zwembad Het Wissebad
TV
Na de upgrading van het zwembad is deze drukker bezocht, dat willen we niet
frustreren door onvoldoende parkeerruimte. Uit een bewonersconsultatie is gebleken
dat daar oplossingen voor moeten worden gerealiseerd. Met aanleg van een beperkte
voorziening is daar aan tegemoet te komen.
Conform advies
Overgaan tot aanleg van de parkeervoorziening naast het Zwembad. Sober vóór de
zomervakantie en netjes afwerken na de vakantie, waarbij tevens de Wilhelminastraat
woonrijp wordt ingericht.

004

Reactie op terinzageliggend ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2018, MER en
Omgevingsverordening 2018
JJD
Deze stukken liggen vanaf 26 april tot en met 20 juni 2018 ter inzage. In deze periode
kan een ieder schrftelijk een zienswijze ter kennis van PS brangen.
Conform advies
Instemmen met bijgevoegde reactie op het ter inzage liggende ontwerp Omgevingsplan
Zeeland 2018, de MER en de Omgevingsverordening 2018.

005

Bevoegdhedenlijst functiegebied P&O (mandaatlijst)
AR
Voorgesteld wordt om de bevoegdhedenlijst functiegebied P&O (mandaatlijst) te
actualiseren. Deze actualisatie is noodzakelijk omdat binnen het taakveld P&O een
aantal arbeidsvoorwaarden ingrijpend is gewijzigd. Het voorstel is behandeld in de
juridische werkgroep, in het deelnemersoverleg voor P&O en in de regiegroep. Alle open aanmerkingen zijn besproken en verwerkt. Er is overeenstemming over dit voorstel.
Er is dan ook sprake van een voorstel dat breed gedragen wordt. Het voorstel wordt nu
voor besluitvorming aangeboden aan het dagelijks bestuur van GR de Bevelanden en
de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten.
Conform advies
Het dagelijks bestuur/ het college besluit:
1. Vast te stellen het mandaatbesluit P&O 2018 inclusief de bijbehorende
bevoegdhedenlijst functiegebied P&O;
2. in te trekken het mandaatbesluit en -overzicht Afdeling P&O van 7 december 2014.

006

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 19 juni 2018.
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