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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 15/01/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 8 januari 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 8 januari 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Bruikleen ruimte Kats aan Dorpsgemeenschap Kats
CJ
De Dorpsgemeenschap Kats heeft de gemeente verzocht een ruimte in Kats in
bruikleen te krijgen, welke ruimte door de Dorpsgemeenschap Kats zal worden gebruikt
als uitgiftepunt voor verkoop van een klein assortiment dagelijkse boodschappen.
Conform advies
Instemmen met het in bruikleen geven van een in de bruikleenovereenkomst nader aan
te duiden ruimte in de onroerende zaak staande en gelegen te (4485 AP) Kats aan het
adres Noordlangeweg nr. 6 aan de Dorpsgemeenschap Kats onder de voorwaarden
zoals vervat in de concept bruikleenovereenkomst.

003

Indienen zienswijze fusie tussen de corporaties RWS en R&B wonen
WK
De RWS en R&B wonen willen per 1 juli 2019 juridisch fuseren. Per 1 juli 2019 willen
ze dan de organisatorische fusie gaan opstarten. Omdat de RWS de corporatie is die
binnen onze gemeente actief is, dient u een zienswijze in te dienen omtrent deze fusie.
Conform advies
1. Een positieve zienswijze indienen omtrent de fusie.
2. Goedkeuring verlenen omtrent het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
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Principe verzoek tot bewoning kantoorpand Hoofdstraat 101 Kortgene
WK
Het pand aan de Hoofdstraat 101 is gebruikt als kantoor en heeft ook deze
bestemming. Het pand staat te koop en men verzoekt het college om er een combinatie
met wonen toe te staan.
Conform advies
In principe medewerking verlenen aan het bewonen van het pand in combinatie met
werken/kantoor aan huis.
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Evaluatie bouwen en wonen 2018
WK
Er is een evaluatie gemaakt van bouwen en wonen over het afgelopen jaar. Dit aan de
hand van de cijfers. Het gaat o.a. omtrent verleende vergunningen, controles,
toegekende subsidies etc.
Conform advies mits nadere toelichting wordt toegevoegd op passage capaciteit ("we
hebben tot twee keer geworven en zijn aan een derde poging begonnen). Om daarmee
aan te geven dat het college dit probleem ziet en er ook iets aan wil doen.
1. Voor kennisgeving aannemen.
2. Ter kennisname brengen aan de raad.
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Aanstellen externe vertrouwenspersoon
AR
Iedere organisatie hoort te beschikken over een of meerdere vertrouwenspersonen (
Arbowet). Verschillende gemeenten hebben voorzien hierin door intern medewerkers
als zodanig te benoemen. Bij sommige Bevelandse gemeenten heeft of had de
bedrijfsarts deze rol. Bij de aanbesteding arbodienstverlening (2017) is alleen ingezet
op de het contracteren van de (verplichte) bedrijfsarts. Hierdoor verviel de externe
vertrouwenspersoon. Aan alle Bevelandse gemeenten en de GR is gevraagd in te
zetten op een collectief aan te stellen externe vertrouwenspersoon. Hiermee is
ingestemd. Dit advies gaat over de aanstelling van de externe vertrouwenspersoon.
Voor het vervolg lijkt het voor de hand te liggen de duur van het contract te koppelen
aan het contract met de Arbodienst. In dit advies wordt de dienstverlening door het
GIMD verder toegelicht.
Conform advies
Besluit nemen om ten behoeve van het aantrekken van de (externe)
vertrouwenspersoon een overeenkomst aan te gaan met het Gimd tot 30-06-2021
volgens de bijgevoegde overeenkomst en functieprofiel. De OR en de interne
vertrouwens personen zijn akkoord.
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Klachtenregeling ongewenst gedrag
AR
Dit advies ziet op de vaststelling van de nieuwe klachteregeling ongewenst gedrag voor
de decentrale overheid. In 2017 is deze nieuwe versie door de VNG opgesteld en
voorgesteld aan de decentrale overheden. Op de door de VNG voorgestelde regeling is
een aanpassing aangebracht. Niet voorzien hieris een interne procedure. Deze is aan
de voorgestelde regeling toegevoegd onder artikel 5 lid 2. De Ondernemingsraad heeft
instemmingsrecht conform artikel 27 lid 1j.
Conform advies
het voorgenomen besluit nemen de bijgesloten klachtenregeling ongewenst gedrag
voor de decentrale overheid van toepassing te verklaren en gelijktijdig de huidige
klachtenregeling in te trekken.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 22 januari 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

