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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 05/02/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

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

002

Evaluatie nieuwjaarsreceptie
SEK
In 2019 vond de nieuwjaarsreceptie plaats op 7 januari in het Casembroothuis in
Kamperland. Het doel was om elkaar te ontmoeten in een gezellige, informele setting.
Later dit jaar binnen het college bespreken of het huidige concept in 2020 wordt
voortgezet.
Conform advies
In aanvulling een advies opstellen om dit jaar 25 jr. Noord-Beveland als thema te
nemen voor een grotere bijeenkomst.
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Nota integrale veiligheid 2019-2022
LBvI
- Kennisnemen van de concept nota integraal veiligheidsbeleid Noord-Beveland 20192022 en instemmen met de voorgestelde uitvoering;
- Aanbieden van de concept nota integraal veiligheidsbeleid aan de gemeenteraad met
het voorstel in te stemmen met de nota en de voorgestelde prioriteiten.
Conform advies mits Rud in tekst opnemen als partner.
- Kennisnemen van de concept nota integraal veiligheidsbeleid Noord-Beveland 20192022 en instemmen met de voorgestelde uitvoering;
- Aanbieden van de concept nota integraal veiligheidsbeleid aan de gemeenteraad met
het voorstel in te stemmen met de nota en de voorgestelde prioriteiten.
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Subsidies peuteropvang en voorschoolse educatie 2019
JK
Op 12 december 2018 heeft u ingestemd met de nieuwe subsidiesystematiek voor
peuteropvang en VVE-doelgroepkinderen. De subsidieregeling kindgebonden
financiering peuteropvang en voorschoolse educatie is in werking getreden op 1 januari
2019. Deze subsidieregeling is tot stand gekomen samen met de andere Bevelandse
gemeenten en verschillende aanbieders. Voor 2019 heeft Kibeo weer een aanvraag
ingediend. Schoolbegeleidingsdienst RPCZ heeft daarnaast een aanvraag ingediend
voor een subsidie voor voorschoolse educatie voor uitvoering, advisering en
begeleiding van de aanbieders van VVE.
Conform advies
Toekennen van de subsidies voor peuteropvang en voorschoolse educatie 2019.
Kibeo ontvangt een subsidie en RPCZ ontvangt een subsidie.
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Tussenevaluatie onderwijsvisie
JK
In 2012 is het visiedocument 'Onderwijs en kinderopvangvoorzieningen op NoordBeveland' opgesteld, ook wel de onderwijsvisie genoemd. Men heeft aansluitend op het
vastleggen van de visie, het belang uitgelicht om regelmatig te evalueren met de
verschillende belanghebbenden. Daarom is deze tussenevaluatie nu opgesteld in
overleg met de bestuurders van de betrokken kinderopvang- en schoolorganisaties.
U wordt voorgesteld om de tussenevaluatie via bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen
aan de gemeenteraad in de vergadercyclus van maart a.s.
Conform advies
Bijgevoegd raadsvoorstel tezamen met de tussenevaluatie van de onderwijsvisie
voorleggen aan de gemeenteraad in de vergadercyclus van maart a.s.
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Verzoek tot mogelijkheid gebruik appartementen De Dukdalf in Kortgene voor
dubbele woonbestemming
WK
Sinds de Huisvestingsverordening is aangepast in 2018 is het in principe niet meer
mogelijk om een woning in de kernen als deeltijdwoning te gebruiken. De
appartementen van de Dukdalf worden als tweede woning/recreatiewoning gebruikt.
Men zou dit gebruik willen voortzetten.
Conform advies
In principe medewerking verlenen aan dit verzoek middels een omgevingsvergunning.

007

Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning Noordlangeweg 23a Colijnsplaat,
bouw woning
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning op het adres
Noordlangeweg 23a in Colijnsplaat. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend.
Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden bij de bezwarencommissie en de commissie
heeft advies uitgebracht.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond verklaren.
- In heroverweging het besluit handhaven en de gewijzigde tekening met de
aangegeven vegunningsvrije onderdelen bij het besluit voegen.
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Grondexploitatie Terrein Zeelandnet
JK
De gemeente heeft december 2017 de locatie Zeelandnet gekocht. Dit als strategische
aankoop. Inmiddels is het gebouw van Zeelandnet verhuurd/verkocht en is er veel
interesse voor bouwgrond voor bedrijven. Met de komt van de Aldi is deze er echter
niet meer. Om deze reden wordt voorgesteld de gronden in exploitatie te nemen. Dit
door middel van bijgevoegde exploitatieplan (GREX).
Conform advies
- Instemmen met de bijgevoegde grondexploitatie.
- De GREX ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.
- Na instemming gemeenteraad starten met verkoop van de gronden.

009

VZG richtlijn 2020
PL
Het college kennis laten nemen van de VZG richtlijn 2020.
Conform advies
De VZG richtlijn onderschrijven, zodat deze toegepast kan worden op de begroting
2020.

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 12 februari 2019.
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