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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 30/10/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 30 oktober 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 30 oktober 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Communicatiebeleid 2018-2022
SEK
In september 2018 is het Koersdocument 2018-2022 ‘Vernieuwend Besturen in NoordBeveland’ vastgesteld. De raad heeft in dit plan aangegeven het communicatiebeleid
van de voorgaande jaren opnieuw tegen het licht te houden. Naast de wens van de
gemeenteraad bestond ook binnen het college van Burgemeester en Wethouders
behoefte aan een nieuw beleid. Het huidige communicatiebeleid liep tot en met 2018.
De ontwikkelingen in de maatschappij en specifiek op het gebied van communicatie
zorgen voor een nieuw speelveld waar overheid en met name inwoners, ondernemers
en toeristen met elkaar in contact zijn.
Conform advies
Instemmen met het communicatiebeleid 2018-2022.
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Voorschot uitkeren aan Stichting Mountainbikenetwerk Eindeloos Eiland t.b.v.
aanleg netwerk en jeugd
JJD
De stichting is al enkele jaren bezig met de voorbereiding en aanleg van het netwerk.
Er is veel oponthoud geweest door de Europese subsidieaanvraag en het aanhaken bij
het project speel-leerbos te Kamperland. De Europese subsidie is inmiddels toegekend
en het project moet nu in uitvoering worden genomen teneinde te voorkomen dat de
toegezegde subsidie vervalt. De stichting heeft dan ook een voorschotverzoek bij ons
weggelegd teneinde door te kunnen. Ook is er een verzoek om in afwachting van de
uitkomst van de onderhandelingen inzake het Spuibos, het jeugdparcours al aan te
mogen leggen in Kortgene.
Conform advies
1. Instemmen met het voorschotverzoek.
2. Instemmen met het verplaatsen van het ATB-jeugdparcours.
3. De raad informeren over uw besluitvorming middels bijgevoegd memo.
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Toepassen van ruimte-voor-ruimte-regeling voor Zuidlange-weg 3, Kats
MvdM
Plan voor twee compensatiewoningen voor De Zeeuwse Rozentuin en Bouwbedrijf A3
in ruil voor saneringswerkzaamheden op Zuidlangeweg 3.
Conform advies
Brief aan GS sturen conform ontwerpbrief.
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Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden
CJ
Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden naar
aanleiding van aanbevelingen uit het rapport "Evaluatie gemeenschappelijke regeling
De Bevelanden" van Berenschot d.d. 15 augustus 2017 en naar aanleiding van het
geactualiseerd model voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van
Zeeuwse gemeenten.
Conform advies
Wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden conform
bijgevoegd voorstel.
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Toekomstvisie en Omgevingsvisie
MvH
Voorstel aan de raad om opdracht te verlenen voor het opstellen van een toekomstvisie
en een omgevingsvisie voor Noord-Beveland volgens het voorgestelde Plan van
Aanpak.
Conform advies
De raad voorstellen om opdracht te verlenen voor het opstellen van een toekomstvisie
en een omgevingsvisie voor Noord-Beveland volgens het voorgestelde Plan van
Aanpak.
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Reconstructie oude haven Colijnsplaat
SKP
Gunningsvoorstel oude haven.
Conform advies
1. Instemmen met het ontwerp van de oude haven Colijnsplaat volgens bijgevoegde
stukken.
2. Opdracht geven om het werk uit te voeren op basis van de aanbesteding.
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Aankoop grond voor parkeerplaats Ringweg Colijnsplaat
JK
De ontwikkelaar van de voormalige locatie van de Sproeicombinatie aan de Ringweg te
Colijnsplaat heeft, na overleg met de gemeente, een perceel van 374 m2 te koop
aangeboden voor de aanleg van ca. 17 parkeerplaatsen. Gelet op de
parkeerproblematiek in de Ringweg en Zuid Kerkstraat zou dit een geschikte een
oplossing zijn. Ook zou de regelmatig optredende wateroverlast voorkomen kunnen
worden door de parkeerplek aan te brengen als waterberging.
Conform advies
1. Instemmen met de aankoop van het perceel grond aan de Ringweg te Colijnsplaat.
2. Instemmen met de aanleg van een parkeerplaats aan de Ringweg.
3. De gemeenteraad adviseren een investeringsbudget beschikbaar te stellen in de
begroting 2019 voor de aankoop en voor de aanleg van de parkeerplaats in de 2e
BERAP het budget voor de Ringweg op te hogen.
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Ledenraadpleging CAO gemeenten 2019
AR
De huidige cao gemeenten loopt af op 1 januari 2019. De onderhandelingen over een
nieuwe cao starten na 1 november 2018. De VNG heeft een
conceptarbeidsvoorwaardennota opgesteld waarin de uitgangspunten voor het
komende arbeidsvoorwaardenoverleg zijn geformuleerd. Gemeenten kunnen vóór of
tegen deze conceptarbeidsvoorwaardennota stemmen (de zogenaamde
ledenraadpleging). Het bestuur van de VNG zal met inachtneming van de
ledenraadpleging op 1 november de definitieve arbeidsvoorwaardennota vaststellen.
Conform advies
1. Het college stemt niet in met de conceptarbeidsvoorwaardennota cao gemeenten
2019.
2. Het college machtigt de gemeentesecretaris om het standpunt van het college door
middel van het reactieformulier aan de VNG kenbaar te maken.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 6 november 2018.
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de voorzitter,

