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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 en R.P.L.M. de Bruijn,
adjunct-secretaris
Afwezige leden: A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 07/08/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 31 juli 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 31 juli 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Inkoop elektra en gas voor 2020 en volgend
TV
Achter de schermen heeft de aanbestedingscommissie met support van adviesbureau
Energy Circle een aanbesteding voor elektra en gas verzorgd. Aanbiedingen zijn
gewogen, keuzes gemaakt en levering is voorlopig gegund. Als partij moeten we ons
voorbereiden op een switch per 1 januari 2020, aansluitgegevens en meterstanden
dienen dan aquraat te zijn.
Conform advies
Instemmen met de keuze van leverancier voor gas en elektra en zodra deze
beschikbaar zijn de bijbehorende leveringsovereenkomsten door de burgemeester
laten tekenen.
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Nieuwbouw woning Dorpsdijk Wissenkerke
MvdM
Exploitatieovereenkomst ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning aan de
Dorpsdijk te Wissenkerke, via het ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom
Wissenkerke 2018.
Conform advies
Exploitatieovereenkomst afsluiten met initiatiefnemer.
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De Zeeuwse Ombudsman, jaarverslag 2017
CJ
Aanbieding jaarverslag 2017 van De Zeeuwse Ombudsman.
Conform advies
Het jaarverslag 2017 van De Zeeuwse Ombudsman voor kennisgeving aannemen.
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Geofysisch onderzoek locatie Colijnsplaat
MvH
Voorstel voor het uitvoeren van geofysisch onderzoek op een locatie in Colijnsplaat, het
inrichten van een kleine expositie in het gemeentehuis en het geven van een gastles op
OBS Het Stelleplankier.
Conform advies
- Opdracht verlenen aan de SCEZ voor het uitvoeren van geofysisch onderzoek op een
locatie in Colijnsplaat.
- Opdracht verlenen aan de SCEZ voor het inrichten van een tafelvitrine over het
archeologisch onderzoek bij Colijnsplaat en hiervoor tijdelijk een vitrine te lenen van de
SCEZ.
- Een gastles archeologie laten verzorgen door de SCEZ op OBS Het Stelleplankier.
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Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning, Dorpsdijk 116 Wissenkerke
WK
Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een schutting aan de Dorpsdijk
116 Wissenkerke. Daar waren een aantal voorwaarden aan verbonden en daartegen is
bezwaar gemaakt. Op 4 juli heeft de bezwarencommissie een hoorzitting gehouden en
inmiddels is er advies uitgebracht.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
- Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
- In heroverweging het bestreden besluit handhaven.
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Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning 8 woningen,
Zonnebloemstraat/Meidoornstraat Colijnsplaat
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 8 woningen aan de
Zonnebloemstraat en de Meidoornstraat in Colijnsplaat. Tegen deze vergunning is
bezwaar gemaakt door een omwonende. De bezwarencommissie heeft een hoorzitting
gehouden en heeft advies uitgebracht.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
- Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
- In heroverweging besluit handhaven.
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Besluit op bezwaar, vaststellen huisvestingsverordening
WK
Op 26 april 2018 heeft de raad besloten de huisvestingsverordening 2014 vast te
stellen. Tegen dit besluit is er een bezwaarschrift ingediend. De bezwarencommissie
heeft advies uitgebracht.
Conform advies
De raad voorstellen om besluit op bezwaar te nemen.

009

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 14 augustus 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

