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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 19/06/2018
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

V.k.a. verslag bijeenkomst Commissie Rondom Kamperland d.d. 17 mei 2018
JJD
De Commissie is in de nieuwe samenstelling bijeen geweest teneinde de stand van
zaken van het project te vernemen. Ook is een doorkijk gegeven naar de vervolgfases
van het project.
Conform advies
Kennisnemen van het verslag van de bijeenkomst van de Comissie Rondom
Kamperland d.d. 17 mei jl.

003

Actualisering bestemmingsplan Colijnsplaat
MvdM
Integrale herziening van het bestemmingsplan voor Colijnsplaat.
Conform advies
Opdracht verlenen.

004

Notitie afronding aquacultuur Colijnsplaat
IP
Notitie ''Afronding aquacultuur Colijnsplaat''. Het doel van de notitie is het schetsen van
een landschappelijk verantwoord eindbeeld van het huidig aquacultuurterrein.
Conform advies mits met begeleidend schrijven voor kennisgeving aan de
gemeenteraad aanbieden (toelichting op strekking en stand van zaken).
De notitie ''Afronding aquacultuur Colijnsplaat'' voor kennisgeving aannemen en
vaststellen.

005

Ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Wissenkerke 2018
MvdM
Actualisatie van het bestemmingsplan voor Wissenkerke.
Conform advies
Het ontwerpbestemmingsplan ter visie leggen.
Raad informeren via ingekomen stukken.

006

Zeeuws Oranje Fonds
BJP
Zeeuws Oranje Fonds.
Conform advies
Akkoord gaan met de overeenkomst met het Oranje Fonds en de Provincie en de
voorzitter van de VZG machtigen om de overeenkomst namens de gemeente NoordBeveland te ondertekenen.

007

Jaarstukken 2017 van Economische Impuls Zeeland
JJD
Evenals de andere Zeeuwse gemeenten zijn wij aandeelhouder van Economische
Impuls Zeeland. Wij krijgen dan ook jaarlijks zeggenschap in jaarstukken. Ditmiddels de
aandeelhoudersvergadering die onlangs heeft plaatsgevonden. Door de
portefeuillehouder en ambtelijk zijn de conceptstukken beoordeeld en akkoord
bevonden. De definitieve stukken zijn ons nu aangeboden en treft u bijgaand ter
kennisname aan.
Conform advies
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2017 van Economische Impuls Zeeland.
2. Deze eveneens ter kennis brengen van de raadsleden.

008

Aanvraag Samenlevingsfonds, bijdrage aan PeeRock
IP
Op 27 maart 2018 heeft stichting PeeRock een aanvraagformulier ingediend voor
subsidie ten behoeve van Cultuur paviljoen Colijnsplaat ter gelegenheid van 25e editie
van PeeRock.
Conform advies
Instemmen met de subsidieaanvraag en dit via een beschikking meedelen.

009

Jaarrekening/jaarverslag 2017 GGD Zeeland
JK
Van de GGD Zeeland is de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag over 2017
ontvangen. Toetsing vindt plaats door de begeleidingscommissie GGD vanuit de VZG
en dit advies zal separaat aan de gemeenten worden toegezonden. In lijn met de Wet
Gemeenschappelijke regelingen en vooruitlopend op de vernieuwde modelregeling van
de VZG ontvangt u de jaarstukken dit keer ter informatie.
Conform advies
Kennis nemen van de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag over 2017 van de GGD
Zeeland en deze ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad via de ingekomen
stukken.

010

Jaarrapportage SMWO 2017
JK
Na ieder jaar stelt Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio
(SMWO) een jaarrapportage op. Onlangs is de jaarrapportage van 2017 ontvangen. De
rapportage wordt u hierbij aangeboden en u wordt voorgesteld deze voor kennisgeving
aan te nemen en via de ingekomen stukken ter informatie aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Conform advies
De jaarrapportage 2017 van SMWO voor kennisgeving aannemen en deze ter
informatie aanbieden aan de gemeenteraad via de ingekomen stukken.

011

Gemeenterekening 2017
WG
Gemeenterekening 2017.
Conform advies
Instemmen met de ontwerp gemeenterekening over het dienstjaar 2017.
Aan de orde stellen in de op 28 juni 2018 / 5 juli 2018 te houden raadsvergadering.

012

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 26/06/2018.
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