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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 12/03/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

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

002

Stralingsrisico van mobiele telefonie
MVdM
De Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico heeft een brief gestuurd waarin ze haar
zorgen kenbaar maakt over het stralingsrisico van mobiele telefonie.
Conform advies
Brief voorleggen aan de Raad via ingekomen stukken, en voorstellen om te
antwoorden conform bijgevoegde concept-brief.

003

Subsidieaanvraag Emergis Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte
(SPOR)
BJP
subsidieaanvraag Emergis Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR).
Conform advies
- Akkoord gaan met de financiering van de SPOR voor de periode van oktober 2017 tot
en met december 2018;
- eveneens akkoord gaan met de financiering van een bedrag naar rato voor het jaar
2019 en
- het CZW te verzoeken in 2019 in overleg te gaan met Emergis en CZ over de borging
richting de toekomst.
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Ontwerptraject Rond de Pomp
JJD
Bijgaand treft u een projectplan aan opgesteld door de Stichting Eindeloos Eiland
Noord-Beveland en VVV Zeeland. Dit projectplan ziet op het uitwerken van
waterverhalen en waterkenmerken per dorp door inwoners samen met ondernemers.
Aan elkaar gekoppeld en verbonden met elkaar vormen de dorpen vervolgens een
groter geheel rondom hetzelfde thema. Daarbij worden kansen gecreëerd voor
productontwikkeling, economische spin-off en een promotioneel concept. Het
projectplan is voorzien van een raming en planning.
Aanhouden

005

Vaststellen van de woningbouwplanningslijst
WK
Er is een woningbouwplanningslijst opgesteld voor de periode van 2019 t/m 2014. Ook
de gereedgemelde woningen van de afgelopen jaren zijn hierin aangegeven. De
woningbouwplanningslijst wordt gezamenlijk met de andere Bevelandse gemeenten
opgesteld.
Conform advies
De woningbouwplanningslijst voor de periode 2019-2024 vaststellen en ter kennisname
brengen aan de raad.

006

Toepassen van ruimte-voor-ruimte-regeling voor Boomdijk 2, Kats
MvdM
Bouw van een compensatiewoning voor Bouwbedrijf A3 in ruil voor
saneringswerkzaamheden op Wolphaartsweg 9 te Borssele.
Conform advies
Planologische medewerking verlenen.

007

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 19 maart 2019.
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