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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 17/07/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 10 juli 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 10 juli 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Prijsvraag bijvriendelijkste tuin
SEK
Een prijsvraag uitzetten onder de inwoners van Noord-Beveland en dit breed uitdragen
ihkv Nederland Zoemt.
Conform advies

003

Evaluatie visie toerisme Noord-Beveland
JJD
Voor de periode 2011-2020 is de toeristische visie Eindeloos Eiland Noord-Beveland
opgesteld. Hierin is opgenomen dat deze tussentijds zal worden geëvalueerd. Besloten
is de evaluatie over de verkiezingen heen te tillen. De evaluatie is nu gereed en wordt u
ter instemming - tezamen met enkele onderbouwende documenten - aangeboden.
Conform advies
1. Instemmen met bijgevoegde evaluatie van de toeristische
visie 'Eindeloos Eiland Noord-Beveland'.
2. Kennis nemen van de rapportage van KCKT inzake omvang
en economisch belang van het toerisme op NoordBeveland 2016.

004

Aanvraag tweede tijdvak initiatiefsubsidie aanzienlijke omvang cultuur 2018
BH
Advies inzake subsidie aanvraag Stichting Peerock 2018.
Conform advies
Aan de Stichting Peerock een subsidie toekennen voor de 24e uitvoering van het
Muziekfestival dat op 28 juli 2018 te Colijnsplaat zal plaatsvinden, e.e.a. conform de
Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014 en hoofdstuk 4 van de Nadere
Regels Subsidium.

005

TUA verzoek vanuit VZG-overleggen besluitvormingsproces te voorzien inzake
Digitale Zeeland Experien
JJD
In bijgevoegde brief en stukken van het TUA (toeristische uitvoerings Alliantie,
bestaande uit Impuls, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV) wordt verslag gedaan van
de ombouw van de ZeelandPas naar de Digitale Zeeland Experience. Het TUA gaat in
september met een voorstel naar ons komen en wil graag vóór 1 november
besluitvorming. Het is daarom dat zij daar nu al op voorsorteren met enige informatie
en de vraag stellen om rekening te houden met het tijdig behandelen van het komende
verzoek.
Conform advies
1. TUA berichten dat wij in beginsel rekening zullen houden met het
besluitvormingsproces.
2. De raad hierover informeren.

006

Formele aanvraag bijdrage uit regio envelop Zeeland t.b.v. kwaliteitsimpuls
Banjaardgebied
JJD
Op vrijdag 6 juli jl. is in Den Haag de zgn. regiodeal voor Zeeland ondertekend met
daarin opgenomen een flinke bijdrage t.b.v. 'Kwaliteit Zeeuwse kust'. In de betreffende
fiche was ons project voor de korte termijn maatregelen voor De Banjaard ook voor
50% cofinanciering opgenomen. Er staat ons niets in de weg om nu formeel deze
bijdrage aan te vragen bij de Provincie, zodat we ook formeel een beschikking zullen
ontvangen.
Conform advies

007

Instemmen met bijgevoegd Bedrijventerreinen Programma De Bevelanden 2017
t/m 2025 programmajaar 2018
IP
De vijf Bevelandse gemeenten hebben gezamenlijk een Bedrijventerrein
Programmering voor de periode 2017-2025 vastgesteld. Hoofddoelstelling is een
onderlinge afstemming van de ontwikkeling van bedrijventerreinen, zodat de totale
omvang van de terreinen in de pas gaat lopen met de prognose van de behoefte aan
bedrijfsgrond.
Met het aantrekken van de economie is het overaanbod aan bedrijfsgrond in korte tijd
terug gebracht tot onder de grens van de in de behoefteraming vastgestelde 39 ha. Dit
was noodzakelijk om medewerking te verkrijgen voor verdere ontwikkelingen.
In samenspraak met de Bevelandse gemeenten en met de provincie zijn we gekomen
tot een programmering die voldoet aan de randvoorwaarden van de provincie.
Conform advies
1. Instemmen met bijgevoegd geactualiseerd Bedrijventerrein Programma de
Bevelanden 2017 t/m 2025 programmajaar 2018.
2. Dit ter kennis brengen van de leden van de raad.

008

2e wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
BJP
2e wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015.
Conform advies
1. Het college stemt in met de 2e Wijziging van de Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
2. De 2e Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 in
werking te laten treden op 1 oktober 2018.
3. De 2e Wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 door de
gemeenten op de gebruikelijke wijze te laten publiceren.
4. Het college trekt het “Besluit maatschappelijke ondersteuning GRDB 2017” per 1
oktober 2018 in.
5. Het college stemt in met voorgestelde werkwijze voor de huidige klanten met een
indicatie voor een pgb voor individueel vervoer per eigen auto. Dit houdt in om in 2018
het tarief voor 2017 te handhaven voor bestaande klanten, deze klanten in 2018 te
bezoeken en vanaf 1 januari 2019 volgens nu vastgestelde regelgeving te beoordelen.

009

Communicatie Bestuurlijk standpunt oplaten ballonnen
SB
Geen toestemming meer te verlenen voor het oplaten van ballonnen.
Conform advies
Instemmen met het advies om gehoor te geven aan de oproep van Schoon Zeeland
met ingang van 1 januari 2019, of zoveel eerder, geen toestemming meer te verlenen
voor het oplaten van ballonnen. En dit verbod op te nemen in de
afvalstoffenverordening.

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 24 juli 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

