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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 14 augustus 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 14 augustus 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Zienswijze Regionaal Beleidsplan politie ZWB 2019-2022
LvI
De raad voorstellen om onder vermelding van een aantal opmerkingen een positieve
zienswijze te geven op het Regionaal Beleidsplan Zeeland – West Brabant 2019-2022
Conform advies
De raad voorstellen om onder vermelding van een aantal opmerkingen een positieve
zienswijze te geven op het Regionaal Beleidsplan Zeeland – West Brabant 2019-2022
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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.
Conform advies instemmen met het ontwerp, de planning en het werk aan de markt
voorleggen. Vóór opdrachtverlening aan de Raad credit vragen.
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Contractsovername met betrekking tot exploitatieovereenkomst ''Domein Het
Camperveer''
CJ
Nieuwe ontwikkelaar Domein Het Camperveer verzoekt om contractsovername
exploitatieovereenkomst
Conform advies
Instemmen met contractsovername exploitatieovereenkomst '"Domein Het
Camperveer'' nadat de gemeente het definitieve inrichtings- en beplantingsplan heeft
goedgekeurd en nadat de aanleg van natuur, water en groen overeenkomstig het
definitieve inrichtings- en beplantingsplan gereed is en onder de voorwaarden dat:
1. de contractsovername conform artikel 12 lid 1 van de exploitatieovereenkomst wordt
neergelegd in een notariële akte, waarin het bepaalde in artikel 5, 8, 9, 10 en 11
woordelijk wordt overgenomen en wordt opgelegd aan de nieuwe initiatiefnemer;
2. de contractsovername conform artikel 12 lid 2 van de exploitatieovereenkomst wordt
neergelegd in een notariële akte, waarin de nieuwe initiatiefnemer zich uitdrukkelijk
jegens de gemeente verbindt om zowel het bepaalde in artikel 5, 8, 9, 10 en 11 als de
verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger en/of beperkt
gerechtigde(n);
3. in de notariële akte tot contractsovername het bepaalde in artikel 13 lid 1 en lid 2 van
de exploitatieovereenkomst woordelijk wordt overgenomen en wordt opgelegd aan de
nieuwe initiatiefnemer; en
4. in de notariële akte tot contractsovername voor het overige wordt verwezen naar de
inhoud van de exploitatieovereenkomst en de overname van alle rechten en
verplichtingen uit deze overeenkomst.
De aanvraag contractsovername met een memo als ingekomen stuk aanleveren aan
de gemeenteraad voor de raadsvergadering van september 2018.

005

Informatie Onderzoek onder inwoners
LdK
Kenniscentrum Kusttoerisme gaat onderzoek uitvoeren naar de beleving van inwoners
omtrent toerisme.
Conform advies kennisnemen van het onderzoek onder eigen inwoners.
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Economische Visie
LdK
Naar aanleiding van evaluatie van het Toeristisch beleid wil de gemeente NoordBeveland komen tot integrale Economische Visie waarin gezamenlijke ambities worden
geformuleerd.

Conform advies
1. Opstellen van een Economische Visie.
2. Opdracht verlenen aan Impuls Zeeland voor het begeleiden van het proces richting
een Economische Visie
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Eindverantwoording en -afrekening subsidie project Breedband Noord-Beveland
JJD
Op 18 juli 2017 heeft u een subsidie toegekend aan ECNB voor het breedbandproject.
Doel was het realiseren van 40 extra aansluitingen. De einddatum van het project was
1 mei 2018. ECNB heeft nu het verzoek om eindafrekening ingediend. Er zijn 37 extra
aansluitingen gerealiseerd.
Conform advies
1. Instemmen met de eindverantwoording van ECnb inzake het breedbandproject en
aldus de subsidiebijdrage vaststellen.
2. ECNB middels beschikking informeren en het restantbedrag overmaken.
3. E.e.a. ter kennis brengen van de leden van de raad.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 28/08/2018

de secretaris,

de voorzitter,

