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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 04/09/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 28/08/2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 28/08/2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

APV 2018
RL
APV 2018
Conform advies
De raad voorstellen de APV 2018 vast te stellen.

003

Benoeming Ambtenaar Burgerlijke Stand
SdL
Benoeming Ambtenaar Burgerlijke Stand
Conform advies
Benoeming Ambtenaar Burgerlijke Stand

004

Advies tot vaststelling van gewijzigde procedureregels m.b.t. het akkoord
ondertekenen van declaraties
WG

Gewijzigde procedureregels m.b.t. het akkoord ondertekenen van declaraties
Conform advies
Vaststellen procedureregels m.b.t. akkoord ondertekenen van declaraties

005

Aanvraag incidenteel subsidie Historisch Museum de Bevelanden (HMDB).
BH
Advies inzake subsidie voor de aanschaf van een schilderij door het HMDB.
Conform advies
In afwijking van de Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014 een incidenteel
subsidie toekennen aan het Historisch Museum de Bevelanden voor de aanschaf van
een portretschilderij, gemaakt door Marinus Zwigtman ca. 1847.

006

Bijramen budget subsidieregeling duurzaam bouwen
WK
Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld voor het nemen van duurzame
maatregelen bij woningen. Hiervoor hebben we de susidieregeling duurzaam bouwen
in het leven geroepen. Dit budget is op terwijl het jaar nog lang niet om is.
Conform advies
De raad voorstellen een extra bedrag beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling
duurzaam bouwen.

007

Verkoop tuingrond Dorpsweg Wissenkerke.
KS
Verkoop tuingrond Dorpsweg Wissenkerke.
Conform advies
Aangaan van de concept-koopovereenkomst i.v.m. de verkoop van een perceel
tuingrond aan de Dorpsweg Wissenkerke.

008

Verkoop grond Ooststraat Wissenkerke.
KS
Verkoop grond Ooststraat Wissenkerke.
Conform advies

Aangaan van de concept-koopovereenkomst i.v.m. de verkoop van grond aan de
Ooststraat in Wissenkerke.

009

Uitspraak rechtbank inzake plattelandswoning Stekeldijk 25 Geersdijk
WK
Er is besloten, naar aanleiding van een hoorzitting bij de rechtbank, een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan teneinde de
woning Stekeldijk 25 te gebruiken als plattelandswoning, waarna het beroepschrift is
ingetrokken. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan omtrent deze zaak.
Ter kennisname
De uitspraak voor kennisgeving aannemen
De proceskosten betalen

010

Jaarverslag 2017 bezwarencommissie alsmede klachtencommissie
CJ
De bezwaren- en klachtencommissie brengt elk jaar verslag uit van de adviezen die de
commissie heeft uitgebracht. In het verslag wordt aangegeven tegen welke (type)
besluiten een bezwaarschrift is ingediend en hoe het advies luidde van de
bezwarencommissie. Daarnaast wordt in het verslag aangegeven welke klachten er zijn
ingediend en hoe de commissie omtrent de afhandeling van de klacht heeft
geadviseerd.
Conform advies
Het jaarverslag 2017 van de bezwaren- en klachtencommissie voor kennisgeving
aanbieden aan de gemeenteraad.

011

Vaststellingsovereenkomst beëindiging recht van gebruik V.V. Cortgene
CJ
V.V. Cortgene heeft sinds 18 september 2013 een gebruikersovereenkomst met de
gemeente voor de sportkantine, twee voetbalvelden en een trainingsveld liggende aan
de Galgendijk te Kortgene. V.V. Cortgene wenst deze gebruikersovereenkomst te
beëindigen en heeft aangegeven geen aanspraak te zullen maken op betaling van de
restwaarde van de eerder geëindigde opstal. Het advies is om in te stemmen met de
beëindiging van de gebruikersovereenkomst en hiertoe een vaststellingsovereenkomst
met V.V. Cortgene
Conform advies
Instemmen met de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het gebruiksrecht
van V.V. Cortgene ten aanzien van de sportkantine, twee voetbalvelden en een
trainingsveld liggende aan de Galgendijk te Kortgene onder de voorwaarden zoals
vervat in de concept vaststellingsovereenkomst.

012

Herinrichting havenplateau gemeentelijke jachthaven Kamperlamd
SP
Herinrichten van de verharding en onderhoud aan een oever
Conform advies
-Instemmen met het vervangen en aanleggen van riolering, herinrichten van de
verharding en onderhoud plegen aan een oever;
-Opdracht geven voor bovengenoemde werkzaamheden op basis van de
aanbesteding.

013

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 11/09/2018

de secretaris,

de voorzitter,

