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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 20/11/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : M.J.A. Delhez MSc

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 13 november 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 13 november 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Handhavings- tevens Wob-verzoek t.a.v. bewoning Heer Janszdorp 10 te
Kamperland
DD
Pand Heer Janszdorp 10 te Kamperland werd bewoond door arbeidsmigranten. De
heer Raaman verzoekt hiertegen op te treden en vraagt stukken op die in dit kader
geproduceerd zijn.
Conform advies
Handhavings- en Wob-verzoek toewijzen.

003

Bouwen woning aan de Westweg 11 Geersdijk
WK
We hebben een kavel in de verkoop aan de Westweg 11 in Geersdijk. Er is een optie
op genomen. Er is een nieuw bestemmingsplan voor Geersdijk vastgesteld. De
bestemmingsplanbepalingen in het nieuwe bestemmingsplan zijn veranderd t.o.v. het
oude. Het beoogde bouwplan past niet in het nieuwe bestemmingsplan.
Conform advies
Afwijken van het bestemmingsplan en medewerking verlenen aan het bouwplan in de
huidige vorm, dit omdat de kavel te koop is gezet met daarbij de voorwaarden
gebaseerd op het voormalige bestemmingsplan.

004

Tijdelijke woonunit Boomdijk 2 te Kats
MvdM
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke woonunit voor de duur
van twee jaar.
Conform advies
- Medewerking verlenen met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a punt 2 van de
Wabo, vooruitlopend op een definitieve oplossing die passend is in het provinciaal en
gemeentelijk beleid.
- Woning opnemen op de regionale woningbouwplanningslijst.
- Overeenkomst afsluiten met aanvrager.

005

Onkruidbestrijding op verharding
BvdB
In het afgelopen groeiseizoen hebben we de straat- en veegvuilbeheersing en de
onkruidbestrijding op verharding aanbesteed bij één aannemer. Voor 2019 is de straaten veegvuilbeheersing voor het eerst ondergebracht bij de ZRD. Omdat dit een nieuwe
ontwikkeling is en beide werkzaamheden invloed hebben op elkaar, is het voornemen
om de onkruidbeheersing opnieuw voor één jaar te gunnen aan de huidige aannemer.
Conform advies
Instemmen met het verlengen van het gunningsbesluit d.d. 30-01-2018 met één jaar
voor enkel de onkruidbestrijding op verharding.

006

Nascheiding plastic verpakkingen en drankenkartons
SB
De gemeenteraad, middels raadsvoorstel en presentatie, adviseren in te stemmen met
het advies om te kiezen voor nascheiding in de vorm van een pilot, met ingang van 1
april 2020 tot in ieder geval de einddatum van het contract (31 december 2022).
Conform advies
De gemeenteraad, middels raadsvoorstel en presentatie, adviseren in te stemmen met
het advies om te kiezen voor nascheiding in de vorm van een pilot, met ingang van 1
april 2020 tot in ieder geval de einddatum van het contract (31 december 2022).

007

Actualisatie Normenkader 2018
WG
Betreft actualisatie Normenkader 2018.
Conform advies
Instemmen met geactualiseerd Normenkader 2018

008

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 27 november 2018.
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