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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 29/01/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 22 januari 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 29 januari 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

(Beoogde) uitfasering WAS-netwerk per 1-1-2020
LBvI
Volgens de laatste berichtgeving van het ministerie van BZK, daterend uit 2016, wordt
het Waarschuwings- en Alarmeringsstelsel (de sirenemasten) per 1 januari 2020
uitgefaseerd. Definitieve berichtgeving hierover is nog niet bevestigd.
Conform advies
Instandhouden WAS netwerk Noord-Beveland tot minimaal 1-1-2020. De ontmanteling
van de WAS-paal 05.074 in gang zetten.
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Gebiedsanalyse recreatie- en bungalowparken Noord-Beveland
MvdM
Het Kadaster biedt zijn expertise aan om inzicht te krijgen in de eigendom- en
gebruiksituatie op de parken. Dit kunnen we gebruiken bij het opstellen van beleid om
verpaupering van de parken tegen te gaan.
Conform advies
Opdracht verlenen conform offerte.
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Jaarverslag 2017-2018 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC
JK
Aan het eind van ieder schooljaar stelt het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC (RBL)
een jaarverslag op over de uitgevoerde activiteiten op het gebied van leerplicht en de
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Bij deze wordt
u het jaarverslag over het schooljaar 2017-2018 aangeboden en wordt u voorgesteld dit
voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.
Conform advies
Het jaarverslag 2017-2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC voor
kennisgeving aan te nemen en ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

005

Besluit op bezwaar, weigering omgevingsvergunning voor splitsing woning naar
2 woningen, Wilhelminas
WK
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de splitsing van een
woning naar 2 woningen op het adres Wilhelminastraat 17 in Wissenkerke. De
vergunning is geweigerd. Tegen dat besluit is er een bezwaarschrift ingediend.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.
- Het bestreden besluit handhaven.
- Geen proceskosten toekennen.

006

Project Veilige Start
BJP
Project Veilige Start.
Conform advies
Instemmen met het project Veilige Start en een bedrag hiervoor beschikbaar te stellen.

007

Opdrachtverstrekking voor de afronding van de visie Rondom Colijnsplaat en
voor een haalbaarheidsonderzoek naar het verleggen van de haveningang bij
Colijnsplaat
MVH
Voorstel tot opdrachtverlening voor de afronding van de visie Rondom Colijnsplaat en
voor het uitvoeren van de 1e fase van een technisch en financieel
haalbaarheidsonderzoek naar het verleggen van de haveningang bij Colijnsplaat.
Conform advies
Opdracht verlenen voor afronding van de visie Rondom Colijnsplaat en voor de 1e fase
van een haalbaarheidsonderzoek naar het verleggen van de haveningang bij
Colijnsplaat.

008

Plan Aedes Maritima Colijnsplaat
MvdM
Bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van 12 appartementen (6 permanent en 6
recreatief) aan de Oude Haven te Colijnsplaat.
Conform advies
- Ontwerpbestemmingsplan ter visie leggen.
- Overeenkomst afsluiten t.b.v. centrale bedrijfsmatige exploitatie.
- Raad informeren via ingekomen stukken.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 5 februari 2019.
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