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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 10/07/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 3 juli 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 3 juli 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Notitie afronding aquacultuur Colijnsplaat
IP
De notitie ''Afronding aquacultuur Colijnsplaat'' ten behoeve van de landschappelijke
afronding van het aquacultuurterrein.
Conform advies

003

Vaststelling financiële bijdrage winkelverbeterplan t.b.v. ombouw Attent naar
Spar te Wissenkerke
JJD
Door de uitbater van de Spar te Wissenkerke is de subsidieverantwoording t.b.v. de
ombouw van Attent naar Spar ingediend. Geconstateerd is dat voor zover van belang
aan de voorwaarden is voldaan. De eindafrekening kan dan ook worden vastgesteld en
de vaststellingsbeschikking kan worden verzonden.
Conform advies
Instemmen met de subsidievaststelling en de vaststellingsbeschikking aan de
aanvrager verzenden.

004

Aanvraag incidenteel subsidie molen De Onderneming
IP
Op 30 mei 2018 is een aanvraagformulier ingediend ten behoeve van molen De
Onderneming. Het doel is om de molen weer te laten draaien, zodat verdere schade
aan de molen voorkomen wordt, het huidige dorpsgezicht behouden blijft en toeristen in
de toekomst de molen kunnen blijven bezoeken.
Conform advies
Een eenmalige subsidie verlenen voor reparatie van de molen in 2018, op grond van
de Algemene Subsidieverordening en artikel 9, lid 1 van de Nadere Regels Subsidium
2014.

005

Verkoop tuingrond Ahornenlaan Kamperland
KS
Verkoop tuingrond Ahornenlaan Kamperland.
Conform advies
Aangaan van bijgaande concept-koopovereenkomst i.v.m. verkoop van tuingrond
gelegen aan de Ahornenlaan in Kamperland.

006

Beroepschrift tegen weigering handhavend optreden en uitspraak rechtbank,
Visserijstraat 22 Wissenke
WK
Er was een verzoek om handhaving ingediend. Dit omdat er in afwijking van een
verleende vergunning was gebouwd. Er was een extra overkapping aangebracht en
geen ondoorzichtige beglazing in een raam. Na een tussenuitspraak van de rechtbank
is er besloten om alsnog tot handhaving over te gaan. Vervolgens is het beroep
ingetrokken. De rechtbank heeft het college veroordeeld tot de proceskosten.
Conform advies
-

Kennisnemen van de uitspraak van de rechtbank.

-

De proceskosten betalen.

007

Parkeerterrein gemeentelijke jachthaven
TV
Binnen de ruimtelijke ontwikkeling "Havenkwartier" is een upgrading van het
omliggende terrein voorzien. Realisatie van Havenkwartier vertraagd. Upgrading van
het parkeerterrein langs de jachthaven is hard nodig en helpt verkoop wellicht. Tegelijk
met deze werkzaamheden zal een tracé van de glooiing hersteld worden.
Gezien de complexiteit is de start tot na de zomer verschoven.
Aangehouden
Eerst memo aan de raad opstellen en versturen.

008

Regionale Energie & Klimaat strategie voor Zeeland
TV
In het klimaatakkoord van Parijs 2015 hebben 197 landen afspraken gemaakt om
opwarming van de aarde te stoppen. Met name voor de middellange en lange termijn
zijn meetbare doelen gesteld. Het internationaal vastgestelde akkoord moet worden
vertaald naar nationaal beleid. Dit nationaal beleid zal sterke invloed hebben op
regionaal en lokaal beleid. De, om CO2 reductie te behalen, energietransitie zal in
grote mate plaats gaan vinden in onze straten, wijken en dorpen. Een samenhangende
regionale visie en aanpak is belangrijk als bron voor het nationaal klimaatplan. Via het
Interbestuurlijk Programma is vastgesteld dat er een landsdekkend systeem van
Regionale Energie & Klimaat Strategieën volgt. De REKS dient 2021 opgeleverd te
worden. Onze op te stellen gemeentelijke beleidsvisie Energietransitie biedt houvast en
loopt parallel met de op te stellen REKS Zeeland.
Conform advies
Support geven voor het opstellen van de REKS en zorgen dat deze niet conflicteert met
onze Beleidsvisie Energietransitie. Met een memo de raad informeren.

009

Instelling begeleidingscommissie RUD
DD
Ter uitvoering van het rapport inzake de aanpak voor een goede samenwerking tussen
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van de VZG d.d. 18 november 2015
een begeleidingscommissie RUD instellen per 1 september 2018.
Conform advies
Instellen van begeleidingscommissie RUD per 1 september 2018.

010

Voetbalkooi bij De Stadsweide te Kortgene
BvdB
Naar aanleiding van een handtekeningen actie is er een plan gemaakt voor het
plaatsen van een voetbalkooi in de omgeving van De Stadsweide te Kortgene.
Conform advies
Instemmen met het plaatsen van een voetbalkooi zoals aangegeven op bijgevoegde
tekening en met de financiering vanuit de grondexploitatie van de Stadspolder.

011

Aanvulling "fasewisselingen natuurbrandrisico" Nadere regels voor het stoken
van een kampvuur of vreugdevuur, gemeente Noord-Beveland
DD
De bij de APV behorende nadere regels inzake stoken aanvullen met bepaling inzake
de fasewisselingen natuurbrandrisico, zoals deze door de VRZ wordt gehanteerd.
Conform advies
Nadere regels voor het verbranden van afvalstoffen aanvullen met bepaling
Fasewillingen natuurbrandrisicio.

012

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 17 juli 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

