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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 12/02/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 5 februari 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 5 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.

002

Benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)
SdL
Benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) W.H.J.M.
Schenkelaars.
Conform advies
Benoeming Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) W.H.J.M.
Schenkelaars.

003

Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning Stadspolderlaan 29 Kgn, inrichten
minicamping
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de inrichting van een minicamping op
het adres Stadspolderlaan 29 Kortgene. Tegen dit besluit is er een bezwaarschrift
ingediend. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden bij de bezwarencommissie.
Conform advies
Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren.

004

Besluit op bezwaar, omgevingsvergunningen Domein het Camperveer Kpl, bouw
appartementengebouw en bouw 15 recreatiewoningen
WK
Er zijn 2 omgevingsvergunningen verleend voor Domein het Camperveer. De bouw van
een appartementengebouw en de bouw van 15 recreatiewoningen. Tegen beide
vergunningen zijn er bezwaarschriften ingekomen. De bezwarencommissie heeft
advies uitgebracht.
Conform advies
- Het bezwaar van bezwaarmaker 1 ontvankelijk en ongegrond verklaren.
- Het bezwaar van bezwaarmaker 2 niet ontvankelijk verklaren.
- Het bezwaar van bezwaarmaker 3 niet ontvankelijk verklaren.

005

Besluit op bezwaar, afwijzing subsidie duurzaam bouwen, Spuidijk 10 Kpl
WK
Er is een aanvraag om subsidie ingediend voor het aanbrengen van dubbele beglazing
op het adres Spuidijk 10 Kamperland. De werkzaamheden waren al uitgevoerd en de
aanvraag is afgewezen. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. De
bezwarencommissie heeft advies uitgebracht.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
- Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
- In heroverweging het besluit handhaven.

006

Uitspraak rechtbank beroep weigering omgevingsvergunning realisatie 4
eilanden met hotelappartementen Veerse dam Kpl
W. Kouwer
Er is een aanvraag ingediend voor het realiseren van 4 eilanden met
hotelappartementen in het Veerse Meer nabij de dam in Kamperland. Deze aanvraag is
geweigerd. Tegen dit besluit is beroep aangetekend. De rechtbank heeft uitspraak
gedaan.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen.

007

DVO WIZ Beschermd Wonen
BJP
DVO WIZ Beschermd Wonen.
Conform advies
- De werkzaamheden rondom de pgb's Beschermd Wonen 2018 vergoeden aan de
afdeling WIZ van de Gr de Bevelanden.
- Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen die per 1
januari 2019 ingaat en deze laten ondertekenen door de burgemeester.
-Via mandatering de beslissingen rondom de pgb's Beschermd Wonen overdragen aan
de afdeling WIZ.

008

Aanvraag subsidie Burgerprojecten Leefbaarheid Stichting Behoud Nicolaaskerk
Kortgene
BH
Advies inzake de Stichting behoud Nicolaaskerk Kortgene om een subsidie
burgerprojecten Leefbaarheid te verlenen voor de kosten van inrichting van de kerk.
Conform advies
- Aan de Stichting Behoud Nicolaaskerk kortgene een subsidie Burgerprojecten
Leefbaarheid verlenen voor de herinrichting van de kerk conform de Algemene
Subsidieverordening Noord-Beveland 2014 en hoofdstuk 14 van de Nadere Regels
Subsidium Noord-Beveland 2014.
- Subsidieverlening vindt plaats onder het voorbehoud dat de provincie Zeeland een
gelijk bedrag aan subsidie (Leader POP3) beschikbaar stelt voor het beoogde doel.
- Een verklaring van co financiering afgeven aan de Stichting Behoud Nicolaaskerk
Kortgene ten behoeve van een aanvraag Leader Midden- Noord Zeeland (POP3) voor
de herinrichting/renovatie van de Nicolaaskerk te Kortgene.
- De beschikking van 27 februari 2018 intrekken.

009

1e begrotingswijziging 2019 GGD Zeeland, inzake Rijksvaccinatieprogramma
JK
Van de GGD Zeeland is de 1e begrotingswijziging 2019 ontvangen. Deze heeft
betrekking op de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Per 1 januari
2018 is het RVP wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Een aantal
inhoudelijke wijzigingen werden al doorgevoerd per 1 januari 2018. Per 1 januari 2019
zijn de financiële middelen voor het RVP via een uitkering in het gemeentefonds
overgegaan naar de gemeenten. U wordt voorgesteld bijgaand raadsvoorstel inzake
deze 1e begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Conform advies
Bijgevoegd raadsvoorstel inzake de 1e begrotingswijziging GGD Zeeland voor het
Rijksvaccinatieprogramma ter zienswijze voorleggen aan de gemeenteraad in de
vergadercyclus van maart 2019.

010

Aanvraag om omgevingsvergunning, realisatie parkeerterrein, landgoed Groote
Duynen
WK
Er is een aanvraag binnen gekomen voor de realisatie van een parkeerterrein bij
landgoed De Groote Duynen. Tevens is er een beplantingsplan ingeleverd voor de
landschappelijke inpassing. Er is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan.
Conform advies
- Medewerking verlenen aan aanvraag.
- Toepassing geven aan tijdelijk afwijken bestemmingsplan.

011

Verkoop bouwkavels Akkerrand in Wissenkerke
KS
Verkoop bouwkavels Akkerrand in Wissenkerke.
Conform advies
Aangaan van bijgaande concept-koopovereenkomst voor de verkoop van bouwkavels
aan de Akkerrand in Wissenkerke.

012

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 19 februari 2019.
de secretaris,
de voorzitter,

