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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.G. van der Maas, W.H.J.M. Schenkelaars en R.P.L.M. de Bruijn, adjunct-secretaris
Afwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 24/07/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.G. van der Maas
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 17 juli 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 17 juli 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Mandaat uitvoering Beheerderverordening gemeentelijke begraafplaatsen
CJ
De begraafadministratie zal met ingang van 7 augustus 2018 worden uitgevoerd door
de Afdeling Beheer & Realisatie. Om uitvoering te kunnen geven aan de
Beheerderverordening gemeentelijke begraafplaatsen is het wenselijk om mandaat c.q.
volmacht c.q. machtiging te verlenen aan het Afdelingshoofd Beheer & Realisatie ter
uitvoering van de Beheerderverordening gemeentelijke begraafplaatsen, met
ondermandaat aan de administratief secretarieel medewerker van de Afdeling Beheer
& Realisatie.
Conform advies
Mandaat c.q. volmacht c.q. machtiging verlenen aan het Afdelingshoofd Beheer &
Realisatie ter uitvoering van de Beheerderverordening gemeentelijke begraafplaatsen,
uitgezonderd weigeringen/negatieve besluiten, met ondermandaat aan de
administratief secretarieel medewerker van de Afdeling Beheer & Realisatie.
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Voortzetten Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband en
detachering archeoloog
MvH
Voorstel tot voortzetting van het Oosterschelderegio Archeologisch
Samenwerkingsverband en detachering archeologie vanuit de Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland voor de periode 2019-2021.
Conform advies
1. Instemmen met het per 1 januari 2019 verlengen van de overeenkomst inzake het in
stand houden van het Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband
(OAS) voor een periode van 3 jaar (2019-2021).
2. Instemmen met het per 1 januari 2019 verlengen van de detacheringsovereenkomst
voor een adviseur archeologie vanuit de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland voor een
periode van 3 jaar (2019-2021).
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Voortzetting muziekonderwijs Het hele eiland speelt 2019 e.v.
BH
Advies inzake periode 2019 tot en met 2021 muziekonderwijs Het hele eiland speelt.
Conform advies
1. Ingaande het kalenderjaar 2019 de structurele bijdrage aan de gemeenschappelijke
regeling De Zeeuwse Muziekschool voor het muziekonderwijs Het hele eiland speelt
verlagen (voor de periode 2019 tot en met 2021) vanwege de toegekende subsidie
vanuit het Fonds Cultuurparticipatie (Impulsregeling).
2. Via de ingekomen stukken ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad.
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Verantwoording RPCZ subsidie schoolbegeleiding 2017
JK
Van het RPCZ is de inhoudelijke en financiële verantwoording ontvangen van de
schoolbegeleiding die zij uitgevoerd hebben op de scholen in Noord-Beveland in 2017.
Naar aanleiding van deze verantwoording kan de subsidie vastgesteld worden.
Conform advies
De subsidie schoolbegeleiding 2017 aan het RPCZ vaststellen.
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Aanvraag Samenlevingsfonds
JK
Van de stichtingen en verenigingen uit Colijnsplaat is een gezamenlijke aanvraag
ontvangen voor een Burgerproject leefbaarheid in het kader van het
Samenlevingsfonds. De aanvraag betreft subsidie voor een gezamenlijke garagebox te
Colijnsplaat.
Conform advies
Instemmen met de subsidieaanvraag van de stichtingen en verenigingen uit
Colijnsplaat voor een gezamenlijke garagebox en dit middels een beschikking aan hen
meedelen.
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Aanvraag Samenlevingsfonds Zwerfvuil
JK
Van een groep personen is een gezamenlijke aanvraag ontvangen voor een
Burgerproject leefbaarheid in het kader van het Samenlevingsfonds. De aanvraag
betreft subsidie voor een project waarbij zwerfvuil opgehaald wordt.
Conform advies
Instemmen met de subsidieaanvraag voor het project zwerfvuil en dit middels een
beschikking aan de groep personen laten weten.
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Rapportage Q1 WIZ
BJP
Rapportage Q1 WIZ.
Conform advies
Kennis nemen van de eerste kwartaalrapportage WIZ 2018 en deze ter informatie naar
de raad sturen.
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Monitor Q1 2018 jeugdhulp
BJP
Monitor Q1 2018 jeugdhulp.
Conform advies
Kennis nemen van de monitor Q1 2018 jeugdhulp en deze ter informatie naar de raad
sturen via een memo.
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Historisch onderzoek en uitgifte boek over Noord-Beveland
GdF
Voorgesteld wordt om een bedrag beschikbaar te stellen voor het historisch onderzoek
naar de geschiedenis van het oudste Noord-Beveland, van voor 1532 en om ook een
bedrag beschikbaar te stellen voor het door Kick uitgevers uit te geven boek, in 2020,
over het eiland Noord-Beveland met de geschiedenis van de Romeinse tijd tot heden.
Conform advies
De raad een voorstel doen voor het beschikbaar stellen van een bedrag voor het doen
van historisch onderzoek naar de oudste geschiedenis van Noord-Beveland en het
doen uitgeven van een boek over de geschiedenis van Noord-Beveland
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 31 juli 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

