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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 25/09/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 18 september 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 18 september 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Nieuwjaarsreceptie 2019
SEK
Het college wordt voorgesteld in te stemmen met de datum en de locatie voor de
nieuwjaarsreceptie in 2019.
Conform advies
Instemmen met de datum en de locatie voor de nieuwjaarsreceptie in 2019.
Locatie Casembroothuis Kamperland, 7 januari 2019.

003

Handhavingsverzoek en Wob-verzoek inzake Voorstraat 73 te Colijnsplaat
DD
Het handhavingsverzoek afwijzen omdat er geen sprake is van overtredingen. Het
Wob-verzoek toewijzen en de betreffende stukken aan verzoeker doen toekomen.
Conform advies
1. Handhavingsverzoek afwijzen.
2. Stukken in kader van Wob-verzoek toezenden.

004

Raadsvoorstel Stan (Hartveilig Wonen)
JK
U wordt voorgesteld om bijgevoegd raadsvoorstel van Stan (Hartveilig Wonen) voor te
leggen aan de gemeenteraad in de vergadercyclus van oktober a.s. Voor een volledig
dekkend netwerk van AED's binnen onze gemeente, wordt de gemeenteraad
voorgesteld om zeven AED's met buitenkasten aan te schaffen en de kosten hiervoor
ten laste te brengen van het Samenlevingsfonds.
Conform advies
Bijgevoegd raadsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad in de vergadercyclus van
oktober a.s.

005

Nationale Archeologie Dagen Colijnsplaat
MvH
Voorstel voor het organiseren van een evenement in Colijnsplaat op 13 oktober tijdens
de Nationale Archeologie Dagen.
Conform advies
Instemmen met het organiseren van een evenenement in Colijnsplaat op 13 oktober
tijdens de Nationale Archeologie Dagen.

006

Vaststelling subsidie peutergroepen 2017
JK
Van Kibeo is het verzoek gekomen om de verleende reguliere subsidie voor het
verzorgen van de peutergroepen op Noord-Beveland in 2017 vast te stellen.
Conform advies
De verleende subsidie aan Kibeo voor het verzorgen van de peutergroepen op NoordBeveland in 2017 vast te stellen en Kibeo in kennis stellen van het genomen besluit
van het college.

007

Bestuursrapportage +oplegger, 3e begrotingswijziging 2018 en 1e
begrotingswijziging 2019 Gemeenschap
WG
Bestuursrapportage 2018 +oplegger, ontwerp 3e begrotingswijziging 2018 en ontwerp
1e begrotingswijziging 2019 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de
Bevelanden.
Conform advies
1. Kennis nemen van de Bestuursrapportage 2018 +oplegger , de 3e
begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de GR
samenwerking De Bevelanden en bijbehorende aanbiedingsbrieven.
2. De Gemeenteraad Noord-Beveland voorstellen om voor 20 november 2018 het
dagelijks bestuur van GR Smenwerking De Bevelanden schriftelijk te informeren
dat de gemeenteraad van Noord-Beveland geen zienswijze in zal dienen en
akkoord gaat met de 3e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging
2019 van GR De Bevelanden en bijbehorende aanbiedingsbrieven.

008

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 2 oktober 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

