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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 23/10/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 16 oktober 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 16 oktober 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Jaarverslag Suwinetgebruik 2017 en het ICT-beveiligings-assessment Suwinetinkijk van Accoris
BJP
Jaarverslag Suwinetgebruik 2017 en het ICT-beveiligings-assessment Suwinet-inkijk
van Accoris.
Conform advies
Kennisnemen van het jaarverslag Suwinetgebruik 2017 en het ICT-beveiligingsassessment Suwinet-inkijk van Accoris van 10 april 2018.

003

Voorontwerpbestemmingsplan Camping De Paardekreek 2018
MvdM
Integrale herziening van het geldende bestemmingsplan voor camping De
Paardekreek. Het plan voorziet tevens in de realisatie van watersuites aan het Veerse
Meer.
Conform advies
Inspraak en overleg met instanties starten.
Raad informeren.

004

Manifest van Klimaatstroom Zuid
TV
Klimaatstroom Zuid, een initiatief van de provincie Brabant zoekt partners om in Den
Haag meer indruk te maken. Hoe meer overheden meedoen, des te indrukwekkender
is de oproep. Tijdens een grootse bijeenkomst in Breda is een oproep gedaan om aan
te sluiten. De doelen uit het manifest sluiten goed aan op reeds vastgesteld
Klimaatbeleid 2016-2020.
Conform advies
Het manifest ondersteunen en dit kenbaar maken.

005

Subsidieregeling schoolbegeleiding
JK
De huidige convenanten schoolbegeleiding lopen af per 31 december 2018. We
hebben samen met de gemeenten Kapelle, Borsele, Reimerswaal, Goes, de
schoolbegeleidingsdiensten en het onderwijsveld afspraken gemaakt over de subsidie
voor de schoolbegeleiding vanaf 2019. Dit hebben we vastgelegd in een
subsidieregeling en in nieuwe convenanten voor de periode 2019-2022.
Conform advies
Akkoord gaan met de 'Subsidieregeling schoolbegeleiding gemeente Noord-Beveland
2019' en het Bevelands 'Convenant subsidie schoolbegeleiding 2019-2022 RPCZ'.

006

Transformatieagenda jeugd 2018 - 2021
BJP
Transformatieagenda jeugd 2018 – 2021.
Conform advies
De transformatieagenda jeugd 2018-2021 vaststellen en instemmen met het voorstel
om deze agenda als basis te gebruiken voor de aanvraag voor het transformatiefonds
namens jeugdhulp Zeeland.

007

Monitor Q2 2018 Jeugdhulp
BJP
Monitor Q2 2018 Jeugdhulp.
Conform advies
Kennis nemen van de monitor Q2 2018 jeugdhulp en deze ter informatie naar de raad
sturen.

008

Voorstel Project Vroegsignalering
BJP
Voorstel Project Vroegsignalering.
Conform advies
- In het kader van het voorkomen en tegengaan van schulden in te stemmen met
uitvoering van de pilot Vroegsignalering door de afdeling WIZ gedurende twee jaar;
hierbij wel de voorwaarde stellen dat er (zoals de afgelopen jaren gebruikelijk) bij een
dreigende uithuiszetting altijd contact opgenomen wordt met het sociaal loket van de
gemeente Noord-Beveland en dat bij een geplande ontruiming de afdeling
dienstverlening en het sociaal loket op de hoogte worden gebracht.
- Hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

009

1e begrotingswijziging 2018 GGD Zeeland
JK
Van de GGD Zeeland is de 1e begrotingswijziging 2018 ontvangen ten behoeve van
Veilig Thuis. De gemeenteraden wordt gevraagd om in te stemmen met deze
begrotingswijziging en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Conform advies
Kennis nemen van bijgevoegd raadsvoorstel inzake de 1e begrotingswijziging van de
GGD Zeeland en deze voorleggen aan de gemeenteraad in de raadscyclus van
november.

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 30 oktober 2018.
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de voorzitter,

