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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 02/01/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 18 december 2018
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 18 december 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Gemeentezaken? Afspraak maken!
RL
Ter voorbereiding op de steeds verder afnemende fysieke "klant" contacten inwoners
alvast warm maken voor het maken van een afspraak. Vooralsnog blijft het
binnenlopen zonder afspraak mogelijk. Na 2019 wordt een evaluatie aan het college
aangeboden.
Conform advies mits filpmje met burgemeester. Communicatieplan verder uitwerken en
bespreken met portefeuillehouder.
1. Het digitaal en telefonisch maken van een afspraak invoeren;
2. Vrije inloop vooralsnog handhaven;
3. Als tegemoetkoming voor het maken van een afspraak in deze gevallen voor het jaar
2019 bepalen dat het reisdocument of rijbewijs gratis op een vast moment in de week
(op afspraak met de aanvrager) zal worden bezorgd;
4. Uitvoering geven aan het communicatieplan zoals bijgevoegd en daarbij de keuze
maken uit
a. een animatie; of
b. een scriptfilmpje.
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Herzien besluit op handhavingsverzoek t.a.v. Voorstraat 73 te Colijnsplaat
DD
Gezien het bekend worden van nieuwe feiten, een nieuw besluit nemen op het
handhavingsverzoek van Advocatenkantoor Vermeirssen t.a.v. Voorstraat 73 te
Colijnsplaat.
Conform advies
Wijzigen besluit op handhavingsverzoek t.a.v. Voorstraat 73 te Colijnsplaat.
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Uitspraak Raad van State omtrent omgevingsvergunning Eb en vloed 4
Kamperland
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw op het
adres Eb en vloed 4 in Kamperland. Tegen dit besluit is er bezwaar en beroep
ingesteld en vervolgens nogmaals hoger beroep. De Raad van State heeft inmiddels
uitspraak gedaan.
Ter kennisname
Kennis nemen van de uitspraak van de Raad van State.
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Kennis nemen van door aandeelhouders goedgekeurd jaarplan 2019 NV
Economische Impuls Zeeland
JJD
Jaarlijks ontvangen wij van Impuls het concept jaarplan voor het daaropvolgende jaar.
De aandeelhouders, waaronder de gemeenten, behandelen dit vervolgens in de
aandeelhoudersvergadering, waarna het stuk wordt vastgesteld. Het vastgestelde
jaarplan 2019 is nu aan ons aangeboden.
Conform advies
1. Kennis nemen van het door NV Economische Impuls Zeeland vastgestelde jaarplan
2019.
2. Dit tevens ter kennis brengen van de leden van de raad.
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Ledenraadpleging afspraken Wnra bij gemeenten
AR
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking. Dan gaat de rechtspositie van veel werknemers bij de overheid, waaronder
gemeenten, over van het ambtenarenrecht naar het reguliere arbeidsrecht. Als gevolg
van de Wnra moet de tekst van de CAR-UWO worden aangepast aan het civiele recht.
De VNG en de vakbonden zijn het eens geworden over de nieuwe tekst Cao
Gemeenten die per 1 januari 2020 gaat gelden. Ook zijn er met de vakbonden over een
aantal onderwerpen aanvullende afspraken gemaakt. Gemeenten kunnen stemmen
over het pakket afspraken dat de VNG met de vakbonden over de Wnra heeft gemaakt
(de zogenaamde ledenraadpleging). Het bestuur van de VNG zal op 14 februari 2019
besluiten – met inachtneming van de ledenraadpleging - of de gemaakte afspraken met
de vakbonden worden bekrachtigd. Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met
afspraken voor de genormaliseerde CAO gemeenten maar wel met een opmerking
over het bovenwettelijk stelsel bij werkloosheid in relatie tot de transitievergoeding. De
gemeentesecretaris is gerechtigd door middel van een online-reactieformulier het
standpunt van de gemeente kenbaar te maken aan de VNG.
Conform advies
1. Het college stemt in met het pakket afspraken Wnra bij gemeenten (afspraken voor
de genormaliseerde Cao Gemeenten).
2. Op het reactieformulier wordt een opmerking geplaatst zoals verwoord in de
Algemene Toelichting van dit collegeadvies onder samenvating.
3. 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 8 januari 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

