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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.G. van der Maas, W.H.J.M. Schenkelaars, A.P.L.M. Slenter- Jamar en J. Krijger,
adjunct-secretaris.
Afwezige leden: M.A.J. Delhez MSc en drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 06/11/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : W.H.J.M. Schenkelaars

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 30 oktober 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 30 oktober 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Militaire oefeningen in november/december
LBvI
Kennisnemen van de aanstaande militaire oefeningen binnen de gemeente.
Conform advies
Kennisnemen van de aanstaande militaire oefeningen binnen de gemeente.

003

Evaluatieverslag jongerenwerk Noord-Beveland 2016-2018
JK
In september 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nota Jeugdbeleid 20162019. Onderdeel van deze nota is dat jongerenwerkers van het SMWO per 1 oktober
2016 in onze gemeente het jongerenwerk uitvoeren. Momenteel zijn deze werkers twee
jaar aan de slag en hebben ze dit samengevat in een evaluatieverslag.
Conform advies
Het evaluatieverslag jongerenwerk Noord-Beveland 2016-2018 voor kennisname
aannemen en deze via de ingekomen stukken aanbieden aan de gemeenteraad op 22
november a.s.

004

Aanvraag subsidie duurzaam bouwen bedrijven
WK
Er is een aanvraag om subsidie ingediend voor de plaatsing van zonnepanelen. Er
wordt echter niet voldaan aan de voorwaarden. Er kan worden afgeweken van de
verordening vanwege bijzondere omstandigheden of wanneer dit zou leiden tot een
onredelijke beslissing.
Conform advies
Op grond van artikel 21 afwijken van het gestelde in de verordening. De aanvraag om
subsidie voor de plaatsing van zonnepanelen toekennen.

005

Rapportage Q2 WIZ
BJP
Rapportage Q2 WIZ.
Conform advies
Kennis nemen van de tweede kwartaalrapportage 2018 van WIZ en deze ter informatie
naar de raad sturen.

006

Kledinginzameling via ReShare
SB
In te stemmen met de aanbieding van ReShare d.d. 17 september 2018.
Conform advies
Instemmen met het advies om met ingang van 1 januari 2019 de gehele
textielinzameling via ReShare te laten verlopen.

007

Ondertekening Zeeuwse Bijenstrategie
BvdB
Op 4 juli 2018 hebben de ZLTO, Het Zeeuwse Landschap, de Stichting
Landschapsbeheer Zeeland, Poldernatuur Zeeland, de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging, Natuurmonumenten en de Provincie Zeeland de Zeeuwse
Bijenstrategie ondertekend. De gemeente Noord-Beveland is gevraagd om de
Zeeuwse Bijenstrategie mede te ondertekenen.
Conform advies
Instemmen met het ondertekenen van de Zeeuwse Bijenstrategie en tevens instemmen
met het machtigen van de heer C. Weststrate (wethouder van gemeente Borsele) om
namens de gemeente Noord-Beveland de Zeeuwse Bijenstrategie te ondertekenen.

008

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 13 november 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

