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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, 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 04/12/2018
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 27 november 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 27 november 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

DVO en Jaarplan 2019 RUD Zeeland
DD
Instemmen met DVO en Jaarplan.
Conform advies
Instemmen met ondertekening DVO en Jaarplan 2019 RUD Zeeland.

003

Aanvraag incidenteel subsidie Biljartvereniging Ons Genoegen
IP
Advies inzake subsidieverlening voor het Toernooi 2019 en het 30 jarig jubileum.
Conform advies
Een eenmalig subsidie aan Biljartvereniging Ons Genoegen, voor het organiseren van
het Toernooi De Grote Prijs van 12 januari tot en met 9 februari 2019 en het 30 jarig
jubileum, vaststellen e.e.a. conform de Algemene subsidieverordening Noord-Beveland
2014 en artikel 7 en 9 van de Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014.

004

Realisatie (recreatie) appartementen Stroodorp 11a Kamperland
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een recreatiewoning op het
adres Stroodorp 11a Kamperland. Het perceel is verkocht. Er is nu een nieuwe
eigenaar. Deze heeft een aantal andere wensen en vraagt nu om principe
medewerking.
Niet conform advies
Vooralsnog een recreatieve invulling, splitsing in 2 appartementen mits de aanvrager
vooraf een verklaring van geen bezwaar kan overleggen van de buren. Bij het
opstarten van bestemmingsplan landelijk gebied opnieuw aan de orde stellen.

005

Regeling beeldschermbrillen
AR
Alle gemeenten en GR hebben een voorgenomen besluit genomen op het voorstel dat
op 11 april door dhr. K. Peeters aan de gemeenten is voorgelegd. Na behandeling in de
OR en van de Bevelandse organisaties is het voorstel om de regeling iets aan te
passen. De keuze om de bedrijfsarts te benaderen wordt onlogisch gevonden en om
die reden hierbij het voorstel dit uit de regeling te schrappen.
Niet conform advies
De aanpaste regeling beeldschermbrillen vaststellen (als voorgenomen besluit) en
deze voor instemming aan de OR aanbieden.
Besluit
De aangepaste regeling beeldschermbrillen vaststellen.

006

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 11 december 2018.
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de voorzitter,

