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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, A.G. van der Maas, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D.
Sinke, secretaris
Afwezige leden: W.H.J.M. Schenkelaars
Besluitenlijst voor de vergadering van 26/02/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 19 februari 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 19 februari 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Rapportage handhaving 2018
DD
Er is een overzicht gemaakt van de uitvoering van het handhavingsprogramma 2018.
Algemene conclusie is dat de planning gehaald is en dat de handhaving wederom heeft
bijgedragen aan een leefbaar, veilig en duurzaam woonklimaat.
Conform advies
Rapportage handhavingsprogramma 2018 voor kennisgeving aannemen.
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Aanvraag subsidie Burgerprojecten leefbaarheid Stichting Nehalennia
BH
Advies inzake subsidieverlening aan de Stichting Nehalennia in het kader van
subsidiering Burgerprojecten leefbaarheid voor het herstel van de voorgevel in de
oorspronkelijke staat van het pand aan de Voorstraat 9 te Colijnplaat.
Conform advies
- Het advies van de Adviescommisie overnemen en aan de Stichting Nehalennia een
subsidie Burgerprojecten Leefbaarheid toekennen van € 5.000,-- voor het herstel in de
oorspronkelijke staat van de voorgevel van het pand aan de Voorstraat 9 te
Colijnsplaat, onder de voorwaarde dat de kosten van uitvoering van het werk, vooraf
aangetoond, met een zelfde bedrag kan worden verlaagd;
- Het meerdere gevraagde subsidie afwijzen, omdat de aangeboden offerte te hoog is.
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Voorstel Kenniscentrum Kusttoerisme Onderzoek draagvlak toerisme bij
inwoners
JJD
Het Kenniscentrum heeft ons gevraagd deel te willen nemen aan een onderzoek naar
het draagvlak bij inwoners naar toerisme. Wij hebben de keuze uit 3 mogelijkheden.
Conform advies
Kiezen voor optie a: medewerking verlenen aan het onderzoek, zodanig dat op
provinicaal niveau een uitspraak gedaan kan worden over het draagvlak voor toerisme
bij de Zeeuwen.
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Verkoop schuur achter Burgemeester Snellenstraat in Kortgene
KS
Verkoop schuur achter Burgemeester Snellenstraat in Kortgene.
Conform advies
Bijgaand concept-koopovereenkomst aangaan in verband met de verkoop van de
schuur gelegen achter de Burgemeester Snellenstraat in Kortgene.
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Schouwing zwerfafval 2019
DD
Tweejaarlijkse schouwing zwerfafval wederom laten uitvoeren door De Afvalspiegel.
Conform advies
De Afvalspiegel opdracht geven de schouwing uit te voeren en dit ten laste brengen
van de begrotingspost 6723000 4343068 Interne milieuzorg en voorlichting.
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Toepassen van ruimte-voor-ruimte-regeling voor Zuidlange-weg 3, Kats
MvdM
Bouw van een compensatiewoning voor de Zeeuwse Rozentuin in ruil voor
saneringswerkzaamheden op Zuidlangeweg 3.
Conform advies
- Planologische medewerking verlenen.
- Exploitatieovereenkomst afsluiten.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 5 maart 2019.
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de voorzitter,

