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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 drs. D. Sinke,
secretaris
Afwezige leden: A.P.L.M. Slenter- Jamar
Besluitenlijst voor de vergadering van 09/10/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 2 oktober 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 2 oktober 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Aanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing toezichthoudend ambtenaar
MB-ALL
DD
MB-ALL heeft een nieuwe toezichthouder toegevoegd aan de DHW poule. Teneinde
haar op Noord-Beveland in te kunnen zetten, dient zij aangewezen te worden op de
gebruikelijke wijze.
Conform advies
Mevrouw aanwijzen als toezichthouder in het kader van artikel 5.11 van de Algemene
wet bestuursrecht, artikel 41 lid 1 sub b van de Drank- en Horecawet en de "Regeling
toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet" en aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar in de functie van toezichthouder met opsporingsbevoegdheid als bedoeld in
de artikelen 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10 lid 3 van de Wabo,
gelet op artikel 1:2 lid 1 onder g van de C.A.R.-UWO.
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Begrotingswijziging 2019 RUD Zeeland i.v.m. uitvoering reguliere asbesttaken
DD
De raad voorstellen in te stemmen met geen zienswijze in te dienen tegen de
begrotingswijziging 2019 RUD Zeeland inzake het uitvoeren van reguliere asbesttaken.
Het Besluit omgevingsrecht bepaalt immers in artikel 7 dat ketentoezicht waarbij asbest
betrokken is, valt onder het basistakenpakket dat door omgevingsdiensten uitgevoerd
moet worden.
Conform advies
De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging 2019
RUD Zeeland i.v.m. uitvoering reguliere asbesttaken.

004

Verzoek tot gegevenswissing
CJ
Verzoeker heeft een verzoek gedaan tot gegevenswissing op grond van artikel 17 AVG
en een verzoek tot schadevergoeding ex artikel 82 AVG.
Conform advies
Verzoek tot gegevenswissing gedeeltelijk toewijzen voorzover met inachtneming van
de bewaartermijnen uit de Archiefwet en Selectielijst voor gemeenten en
intergemeentelijke organen 2017 en de bepalingen uit de AVG en verzoek tot
schadevergoeding ex artikel 82 AVG afwijzen.
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Aantrekken vaste geldlening
MB
Aantrekken vaste geldlening en kasgeldleningen.
Conform advies
Aantrekken vaste geldlening en kasgeldleningen.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 16 oktober 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

