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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 13/11/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 6 november 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 6 november 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Integrale gebiedsvisie De Banjaard
TV
Eerder is besloten een integrale gebiedsvisie voor De Banjaard op te stellen. Als bron
kan de gebiedsverkenning van Bosch & Slabbers gebruikt worden, kaders worden
gesteld door de Zeeuwse Kustvisie met o.a. de uit te werken "aandachtsgebieden" en
een set van spelregels.
Het adviesbureau Juust helpt ons de visie op te stellen en aan de hand van een ruw
vlekkenplan willen we met de raad de invulling verzorgen.
Conform advies
Het ruwe vlekkenplan vaststellen. De gemeenteraad over vlekkenplan informeren.
Mocht blijken dat participanten afhaken of niet voldoende participeren dan terug aan de
raad voorleggen.

003

Project 'Gezonde voeding van dichtbij'
LdK
Stand van zaken project 'Gezonde voeding van dichtbij' waar de gemeente NoordBeveland subsidie aan verleend.
Conform advies

004

Besluit op bezwaar, weigering omgevingvergunning Dorpsstraat 19 Kats
WK
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een garage
met een dakopbouw op het adres Dorpsstraat 19 Kats. De aanvraag is geweigerd
wegens strijd met het bestemmingsplan. Er is een bezwaarschrift ingediend en
vervolgens is er een hoorzitting gehouden bij de bezwarencommissie.
Conform advies
1. Het bezwaar ontvankelijk verklaren.
2. Het bezwaar ongegrond verklaren.
3. Het besluit handhaven.

005

Gemachtigde van verzoekers in kennisgeven dat er geen dwangsom is verbeurd
CJ
Gemachtigde heeft namens verzoekers een handhavingsverzoek gedaan en noemt
hierbij een redelijke termijn om te beslissen op het handhavingsverzoek. Binnen een
termijn van acht weken ex artikel 4:13 lid 2 Awb heeft het college een besluit op het
handhavingsverzoek genomen. Gemachtigde heeft het college in gebreke gesteld.
Gemachtigde van verzoekers dient in kennis te worden gesteld van het feit dat er geen
dwangsom is verbeurd.
Conform advies
Gemachtigde van verzoekers in kennis stellen dat er geen dwangsom is verbeurd.

006

Begroting CZW
BJP
Begroting CZW.
Conform advies
1. Kennis nemen van de wijziging van de programmabegroting 2018.
2. Instemmen met de programmabegroting 2019.

007

Ontwerp eerste begrotingswijziging 2018 SWVO
BJP
Ontwerp eerste begrotingswijziging 2018 SWVO.
Conform advies
Instemmen met het ontwerp eerste begrotingswijziging 2018 SWVO en deze via de
ingekomen stukken aan de raad voorleggen zodat de raad in de gelegenheid wordt
gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken.

008

Verantwoording bijdrage agrarische natuurvereniging Akkerleven 2018 en
aanvraag 2019
JJD
Verantwoording activiteiten m.b.t. bijdrage gemeente voor 2018 en aanvraag bijdrage
voor 2019, waarbij het project Bloemrijk Noord-Beveland is toegevoegd aan de
overeenkomst.
Conform advies
1. Instemmen met verantwoording bijdrage 2018 en deze aldus vaststellen.
2. Instemmen met verzoek bijdrage 2019 en aldus met bijgevoegd addendum.

009

Combinatiefunctie Breedtesport 2018
JK
Voortzetten combinatiefunctie Breedtesport in 2018 en het beschikbaar stellen van het
benodigde bedrag voor de uitvoering van deze functie en een bedrag beschikbaar
stellen voor de uitvoering van activiteiten.
Conform advies
Voor 2018 een bedrag beschikbaar stellen voor de combinatiefunctie Breedtesport, op
voorwaarde dat de benodigde 0,4 fte gerealiseerd wordt en er jaarlijks een
werkprogramma en evaluatie wordt opgesteld. Vanuit het budget Breedtesport een
bedrag aan activiteitenbudget beschikbaar stellen.

010

Raadsvoorstel verlenen van formele toestemming wijziging statuten Stichting
Albero
JK
Van Stichting Albero is een formeel verzoek ontvangen om akkoord te gaan met de
wijziging van de statuten van de Stichting. De statuten worden gewijzigd omdat de
Stichting Albero fuseert met de Stichting Facetscholen uit Kapelle.
Conform advies
Instemmen met het voorleggen van bijgevoegd raadsvoorstel, inzake het wijzigen van
de statuten van de Stichting Albero, aan de gemeenteraad in de raadscyclus van
december.

011

Toekenning subsidieaanvraag De Banjaard, Regio envelop, door Provincie
Zeeland
JJD
Ten behoeve van de uitvoering van de korte termijnmaatregelen Banjaardgebied
hebben wij een subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Zeeland, welke nu is
gehonoreerd. De beschikking treft u bijgaand ter kennisname aan.
Conform advies
1. Kennis nemen van bijgevoegde subsidiebeschikking.
2. Deze tevens ter kennis brengen van de leden van de raad.

012

Controle hondenbelasting
RdB
Uitvoering controle op de hondenbelasting.
Conform advies
Instemmen met de uitbesteding van de controle.

013

Halt 2019
JK
Van Halt is de aanvraag ontvangen voor de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van
het aanbod van Halt voor het jaar 2019. Elk jaar voert Halt een aantal interventies uit in
onze gemeente die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en
overlast.
Conform advies
Instemmen met de aanvraag van Halt voor 2019 en de gevraagde gemeentelijke
bijdrage hiervoor beschikbaar stellen.

014

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 20 november 2018.
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