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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 28/08/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 21 augustus 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 21 augustus 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Veiligheidsmonitor 2017
LvI
Voor kennisgeving aannemen van de Integrale Veiligheidsmonitor 2017.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen.

003

Regeling beeldschermbrillen
AR
Elke gemeente/GR heeft een eigen regeling voor wat betreft beeldschermbrillen. Via dit
voorstel wordt voorgesteld om het werkproces over deze brillen onderling op elkaar af
te stemmen. De rol van de bedrijfsarts wordt anders. Deze hoeft niet meer in alle
gevallen te worden ingeschakeld.
Conform advies
Een nieuwe regeling beeldschermbrillen vaststellen met een maximale vergoeding.

004

Vacature openstellen medewerker Bouwen en Wonen
AR
Conform advies
Het college besluit de vacature open te stellen.

005

Straatnaamgeving project Camperveer
CG
Straatnaamgeving project Camperveer
Conform advies
Straatnaamgeving project Camperveer

006

Straatnaamgeving project Water Village, Kamperland
CG
Straatnaamgeving project Water Village, Kamperland
Conform advies
Straatnaamgeving project Water Village, Kamperland

007

Huur- en samenwerkingsovereenkomst met de Watersportvereniging NoordBeveland.
KS
Huur- en samenwerkingsovereenkomst met de Watersportvereniging Noord-Beveland.
Conform advies
Aangaan van bijgaande huur- en samenwerkingsovereenkomst met de
Watersportvereniging Noord-Beveland.

008

Rapportage handhaving 1e en 2e kwartaal 2018.
DD
Er is een overzicht gemaakt van de uitvoering van het handhavingsprogramma 2018 in
het eerste en tweede kwartaal van 2018. Algemene conclusie is dat de planning
gehaald is en dat de handhaving wederom heeft bijgedragen aan een leefbaar, veilig
en duurzaam woonklimaat.
Conform advies

Rapportage handhavingsprogramma 1e en 2e kwartaal 2018 voor kennisgeving
aannemen.

009

Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning afwijken best.plan voor realisatie
ligplaats, Spuidijk 25 Kp
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan
om de realisatie van een ligplaats in de bruine vloothaven, Spuidijk 25 in Kamperland,
mogelijk te maken. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie
heeft advies uitgebracht.
Conform advies
- het bezwaarschrift tegen de verleende vergunning ontvankelijk verklaren
- bezwaarschrift tegen de verleende vergunning ongegrond verklaren, in afwijking van
het advies
- het bestreden besluit handhaven
- de verleende vergunning O2013114, intrekken

010

Koop registergoed gelegen aan Torendijk nr. 45 te Kortgene
CJ
Instemmen met koop door gemeente van het registergoed gelegen aan de Torendijk nr.
45 te Kortgene, welk registergoed thans door de gemeente gedeeltelijk wordt gebruikt
voor stalling van de brandweerauto.
Conform advies
Instemmen met koop door de gemeente van het registergoed gelegen aan de Torendijk
nr. 45 te Kortgene onder de voorwaarden zoals vervat in de concept
koopovereenkomst en de aankoop voorleggen aan de gemeenteraad.

011

Huurkoop Zeelandnetlocatie staande en gelegen aan het adres Het Rip nr. 9 te
Kamperland
CJ
Lubo Holding B.V. heeft verzocht een huurkoopovereenkomst aan te gaan voor de
Zeelandnetlocatie staande en gelegen aan het adres Het Rip nr. 9 te Kamperland. Het
advies is om in te stemmen met de huurkoop onder de voorwaarden zoals vervat in de
concept huurkoopovereenkomst.
Conform advies
Instemmen met de huurkoopovereenkomst m.b.t. de Zeelandnetlocatie staande en
gelegen aan het adres Het Rip nr. 9 te Kamperland onder de voorwaarden zoals vervat

in de concept huurkoopovereenkomst.

012

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 03/09/2018

de secretaris,
de voorzitter,

