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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.G. van der Maas, W.H.J.M. Schenkelaars en B.C.C. Melis, 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 31/07/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.G. van der Maas

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 24 juli 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 24 juli 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Bestemmingsplan Bebouwde kom Geersdijk 2018
MvdM
Integrale herziening van het bestemmingsplan voor Geersdijk.
Conform advies
Aan de raad voorstellen om het bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerp-besluit.

003

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
CJ
Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden naar
aanleiding van aanbevelingen uit het rapport "Evaluatie gemeenschappelijke regeling
De Bevelanden" van Berenschot d.d. 15 augustus 2017 en naar aanleiding van het
geactualiseerd model voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van
Zeeuwse Gemeenten.
Conform advies
In principe instemmen met het conceptbesluit tot het vaststellen van de tweede
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden, de
gemeenteraad om toestemming vragen en het raadsvoorstel hiertoe ter besluitvorming
voorleggen aan de gemeenteraad.

004

Jaarverslag 2017 Veerse Meer Waterschap Scheldestromen
JJD
Ter kennisname: jaarverslag Veerse Meer 2017 van Waterschap Scheldestromen.
Conform advies
1. Kennis nemen van jaarverslag Veerse Meer 2017 Waterschap Scheldestromen.
2. Dit eveneens ter kennis brengen van de leden van de raad.

005

Ter kennisname: antwoordnotitie inloopavond Rondom Kamperland d.d. 3 juli
2018
JJD
Op 3 juli jl. is er weer een inloopavond gehouden in het kader van Rondom
Kamperland. Deze avond zag op de maatregelen uit fase 2: Kop Veerweg en kruispunt
stoplichten. Tijdens de avond zijn opmerkingen gemaakt, ook terzake van andere
onderdelen uit Rondom Kamperland. Bijjgaand treft u de antwoordnotitie aan.
Conform advies
1. Kennis nemen van bijgevoegde antwoordnotitie inzake de inloopavond d.d. 3 juli jl.
maatregelen fase 2 Rondom Kamperland.
2. Deze tevens ter kennis brengen van de leden van de raad.

006

Jaarverslag 2017 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Nobego
JK
Van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Nobego is hun jaarverslag 2017
ontvangen. Dit jaarverslag wordt op basis van hun statuten (artikel 15.3) ter zienswijze
aan uw college aangeboden.
Conform advies
Geen zienswijze indienen op het jaarverslag 2017 van de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Nobego en deze vervolgens via de ingekomen stukken ter kennisname aan
de gemeenteraad aanbieden.

007

Verzoek tot opdrachtbevestiging uitvoering projecten
LdK
Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland verzoekt tot opdrachtbevestiging voor de
uitvoeringen van projecten t.b.v. het Platform Economie en Toerisme Noord-Beveland.
Conform advies
Instemmen met het verzoek van de Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland
inzake projectbegeleiding van projecten uit het Werkbroek 2018 Platform Economie en

Toerisme Noord-Beveland.

008

Afhandeling klacht
CJ
Afhandeling ingekomen klacht d.d. 18 mei 2018.
Conform advies
De klacht conform het advies van de klachtencommissie ongegrond verklaren.

009

Subsidie voorleescoördinator Kibeo
JK
Van Kibeo is een subsidieaanvraag ontvangen voor voorleescoördinatoren bij de
kinderopvang in onze gemeente.
Conform advies
De subsidieaanvraag van Kibeo voor voorleescoördinatoren beargumenteerd af te
wijzen en Kibeo hier schriftelijk over te informeren.

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 7 augustus 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

