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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, A.G. van der Maas, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D.
Sinke, secretaris
Afwezig: W.H.J.M. Schenkelaars
Besluitenlijst voor de vergadering van 22/01/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 15 januari 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 15 januari 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Brief Veiligheidsregio Zeeland inzake de financiële ontwikkelingen voor de
begroting 2020 (en verder)
LBvI
Voor kennisgeving aannemen van de brief van Veiligheidsregio Zeeland inzake de
financiële ontwikkelingen voor de begroting 2020 (en verder). Deze brief wordt ook aan
de raad doorgestuurd.
Conform advies mits
in aanvulling leden klankbordgroep Noord-Beveland uitnodigen; items voorbereiden om
onder de aandacht te brengen. Directeur in college uitnodigen.

003

Verkiezingen Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement, resp. 20
maart 2019 en 23 mei 2019
CG
Verkiezingen Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement, resp. 20 maart
2019 en 23 mei 2019.
Conform advies
Verkiezingen Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement, resp. 20 maart
2019 en 23 mei 2019.

004

Realisatiekosten verbetering Nationale bewegwijzering
RL
De bewegwijzering buiten de bebouwde kom is niet in gemeentelijk beheer. Indien de
gemeente hier wijzigingen, bijvoorbeeld vanuit verkeersveiligheid, in wil aanbrengen
dient de gemeente deze kosten te betalen.
Conform advies mits vooraf onderzoeken inhoeverre ondernemers een deel van de
kosten is toe te rekenen.
De raad een kredietvoorstel te doen waarbinnen de begrotingspost bewegwijzering
wordt verhoogd.

005

Bestemmingsplan Bebouwde kom Kats 2018
MvdM
Integrale herziening van het bestemmingsplan voor Kats.
Conform advies
Aan de Raad voorstellen om het bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerpbesluit.

006

Aanstelling onbezoldigde ambtenaren en aanwijzing toezichthoudende
ambtenaren Handhaving Support.
DD
Handhaving Support verzorgt de vervanging van AvD tijdens haar bevallingsverlof, in
de personen van MM en WR. Teneinde deze medewerkers op Noord-Beveland in te
kunnen zetten, dienen zij aangewezen te worden op de gebruikelijke wijze.
Conform advies
MM en WR aanwijzen als toezichthouders in het kader van artikel 5.11 van de
Algemene wet bestuursrecht en aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar in de functie
van toezichthouder met opsporingsbevoegdheid als bedoeld in de artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10 lid 3 van de Wabo, gelet op artikel 1:2 lid 1
onder g van de C.A.R.-UWO.

007

Ondertekening samenwerkingsconvenant Schone Schelde
SB
Samenwerken voor een Schone Schelde.
Conform advies
Instemmen met het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant Schone Schelde
en tevens instemmen met het machtigen van de heer Schenkelaars om namens de
Gemeente Noord-Beveland het samenwerkingsconvenant te ondertekenen.

008

Steiger vissershaven Colijnsplaat en fietsbrug over Oost-Westweg
JK
Ingenieursbureau Westenberg uit Bergen op Zoom heeft onderzoek gedaan naar de
kwaliteit van de steiger in de visserijhaven te Colijnsplaat en de fietsbrug over de OostWestweg. Uit dit onderzoek blijkt dat ingrijpen voor beide objecten noodzakelijk is. Met
name voor de visserijsteiger te Colijnsplaat. Hierbij wordt aangegeven dat de einde
levensduur bereikt is en dat vervangen noodzakelijk is. Op basis van de inspecties is
nader onderzoek gedaan en zijn direct maatregelen bepaald en uitgevoerd om de
veiligheid nog enkele maanden te garanderen. Een oplossing is echter noodzakelijk om
de bereikbaarheid van de steigers van de jachthaven te garanderen en ligplaatsen voor
vaste ligplaatshouders te behouden. Voorgesteld wordt om een omgevingsvergunning
en meerdere offertes aan te vragen voor het weghalen van de visserijsteiger. Tevens
wordt voorgesteld om in afwijking van het aanbestedingsbeleid te onderhandelen over
een tijdelijke oplossing met drijvende pontons. Met deze oplossing wordt de
bereikbaarheid van de steiger van de jachthaven en de aanlegmogelijkheid voor vaste
ligplaatshouders geborgd.
Voor de brug over de Oost-Westweg wordt voorgesteld deze in 2020 op te knappen.
Conform advies
- Handhaven van de fiets-voetverbinding over de brug over de Oost-Westweg en
hiervoor budget aanvragen in de begroting 2020;
- Vergunning aanvragen voor het weghalen van de visserijsteiger;
- Offertes opvragen voor het weghalen van de visserijsteiger;
- Afwijken van het aanbestedingsbeleid en de onderhandeling opstarten met 1 partij
over een tijdelijke maatregel voor het borgen van de bereikbaarheid van de steigers
van de haven in Colijnsplaat;
- Ingenieursbureau Westenberg opdracht geven voor de monitoring van de veiligheid
van de steiger in Colijnsplaat;
- Streven naar een zo spoedig mogelijke uitvoering van de maatregelen;
- De gemeenteraad en stakeholders informeren over het onderzoek en deze aanpak.

009

Uitvoering wet WOZ
RdB
Zie bijgevoegde brief.
Conform advies

010

Brugdagen 2019
AR
Vaststellen van de brugdagen 2019 op vrijdag 31 mei 2019 en vrijdag 27 december
2019.
Conform advies
- Als brugdagen voor 2019 vaststellen: vrijdag 31 mei 2019 (na Hemelvaart) en vrijdag
27 december 2019 (na Kerst).
- De brugdagen komen met behoud van salaris voor rekening van de werkgever.
- Dit besluit ter kennisname brengen van de Ondernemingsraad.

011

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 29 januari 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

