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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 26/03/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 19 maart 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 19 maart 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Modelconvenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en
extremisme
LBvI
Sinds enige tijd vindt het CTER overleg plaats in het Veiligheidshuis Zeeland. CTER
staat voor Contra-Terrorisme, Extremisme en Radicalisering. Met het oog op de
samenwerking en informatieuitwisseling is het wenselijk dat er een convenant wordt
afgesloten. Daaraan wordt nu invulling gegeven.
Conform advies

003

Jaarplan Veiligheidshuis Zeeland 2019
LBvI
Stichting Veiligheidshuis Zeeland (de organisatie verantwoordelijk voor coördinatie van
complexe casussen op het gebied van straf, zorg en bestuur) biedt het jaarplan 2019
aan.
Conform advies
- Voor kennisgeving aannemen van het Jaarplan 2019 Veiligheidshuis Zeeland.
- Het jaarplan 2019 via de ingekomen stukken aanbieden aan de raad.

004

Jaarverslag Buurtbemiddeling 2018
LBvI
Zoals bekend heeft onze gemeente zich aangesloten bij Buurtbemiddeling. Hoewel de
formele aansluiting pas per 1-1-2019 is gebeurd, zijn in 2018 de nodige activiteiten
verricht. U vindt ze in bijgevoegd jaarverslag.
Conform advies

005

Verzoeker kennisgeven dat er geen dwangsom is verbeurd
CJ
Verzoeker heeft op 1 oktober 2018 een bezwaarschrift ingediend tegen een verleende
omgevingsvergunning. Het bezwaar is behandeld op een hoorzitting van de
bezwarencommissie van 19 december 2018. Op basis van het advies en verslag van
de bezwarencommissie heeft het college van b en w op 5 februari 2019 een besluit op
bezwaar genomen, van welk besluit bezwaarmaker bij brief van 11 februari 2019 is
kennisgegeven. Verzoeker heeft het college van b en w op 6 februari 2019 middels een
brief in gebreke gesteld. Verzoeker dient in kennis te worden gesteld van het feit dat er
geen dwangsom is verbeurd.
Conform advies
Verzoeker ervan in kennis stellen dat er geen dwangsom is verbeurd.

006

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 2 april 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

