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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 19/03/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 12 maart 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 12 maart 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Militaire oefening
LBvI
Van 15 t/m 19 april vindt een militaire oefening plaats binnen de gemeente.
Conform advies

003

Benoemen stembureauleden
CG
Benoemen stembureauleden.
Conform advies
Benoemen stembureauleden
in aanvulling alle ambtenaren van de gemeente Noord-Beveland in beginsel worden
aangewezen als teller. Op te roepen door de secretaris of dienstverlening.

004

Op eigen verzoek ontslag verlenen aan mevrouw RvdN, als voorzitter van de
commissie bezwaarschriften en klachten van de gemeente Noord-Beveland
KP
Bij brief van 6 februari 2019 verzoekt de voorzitter van de commissie bezwaarschriften
en klachten van onze gemeente om ontslag met ingang van de datum waarop de
opvolging is voorzien o.g.v. artikle 5 lid 3 van de verordening bezwaarschriften NoordBeveland.
Conform advies
Betrokkene ontslag verlenen zoals bovengenoemd.

005

Concept-begroting 2020 RUD Zeeland
DD
De raad voorstellen in te stemmen met de concept-begroting 2020 van RUD Zeeland
en dus geen zienswijze in te dienen.
Conform advies
De raad voorstellen in te stemmen met de concept-begroting van 2020 van RUD
Zeeland.

006

Aanvraag subsidie Burgerprojecten Leefbaarheid Stichting Dorpsgemeenschap
Kats
BH
Advies inzake de subsidie aanvraag van de Dorpsgemeenschap Kats voor het
opstarten van een buurtsuper.
Conform advies
a. Aan de Stichting Dorpsgemeenschap Kats een niet wederkerend subsidie
Burgerprojecten Leefbaarheid toekennen voor het opstarten van de Buurtsupermarkt in
de ruimte van het pand gelegen aan de Noordlangeweg 6 te Kats;
b. Subsidiering vindt plaats op grond van de Algemene Subsidieverordening NoordBeveland 2014 en hoofdstuk 14 van de Nadere Regels Subsidium;
c. Artikel 59, lid 3 van de Nadere Regels Subsidium wordt deels buiten werking gesteld
in deze specifieke situatie.

007

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 26 maart 2019.
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de voorzitter,

