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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 02/04/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 26 maart 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 26 maart 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Beregeningsinstallatie voetbal Colijnsplaat & verbeteren bluswatervoorziening
Oost-Zeedijk
LBvI
In 2018 is er een start gemaakt met het voorbereiden van het verbeteren van het
voetbalcomplex te Colijnsplaat. Eén van de verbeteringen op het complex is het
aanleggen van een beregeningsinstallatie. Voor deze beregeningsinstallatie wordt ook
een waterbassin aangelegd. In overleg met de Veiligheidsregio Zeeland is onderzocht
hoe dit waterbassin ook geschikt gemaakt kan worden als primaire
bluswatervoorziening voor de Oost-Zeedijk, om zo werk met werk te maken.
Conform advies
- Realiseren van een beregeningsinstallatie voor het besproeien van de voetbalvelden
Colijnsplaat conform eerdere besluitvorming.
- De raad voorstellen om de capaciteit van de installatie uit te breiden met het oog op
het opwaarderen van de primaire bluswatervoorziening ten behoeve van
brandbestrijding van de objecten aan de Oost-Zeedijk en hiervoor de benodigde
middelen beschikbaar te stellen.
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Werkprogramma handhaving 2019
DD
Teneinde het integraal handhavingsbeleid uit te voeren, is een werkprogramma nodig.
Het onderhavige programma omvat alle beleidsvelden waarop de gemeente NoordBeveland handhaaft.
Conform advies
Werkprogramma handhaving 2019 vaststellen.
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Subsidieverzoek Zorg Advies Team (ZAT) 2019
JK
Van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) is het subsidieverzoek
ontvangen voor de uitvoering van het voorzitterschap en de coördinatie van het ZAT
op de basisscholen van Noord-Beveland in 2019.
Conform advies
Instemmen met het verlenen van subsidie aan het RPCZ voor de uitvoering van het
ZAT in 2019 op de basisscholen van Noord-Beveland.
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Huisvestingsverordening tweede woningen 2019
WK
In 2018 is de Huisvestingsverordening aangepast om zodoende het deeltijdbewonen
van woningen in de kernen niet meer mogelijk te maken. Er is echter een wens om
voor een aantal appartementengebouwen deeltijdbewoning weer mogelijk te maken.
Deze mogelijkheid is opgenomen in de Huisvestingsverordening tweede woningen
2019.
Conform advies (in afwezigheid van wethouder Schenkelaars)
- De raad voorstellen om de Huisvestingsverordening tweede woningen 2018 in te
trekken.
- De raad voorstellen om de Huisvestingsverordening tweede woningen 2019 vast te
stellen.
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Verkoop bouwkavels gelegen in het plan Stadspolder in Kortgene
KS
Verkoop bouwkavels gelegen in het plan Stadspolder in Kortgene.
Conform advies
Aangaan van bijgaande concept-koopovereenkomst i.v.m. de verkoop van bouwkavels
gelegen in het plan Stadspolder in Kortgene.

007

Opdrachtverlening spotter kustgebied de Banjaard
LdK
Bijgaand treft u ter instemming twee offertes ter realisatie van de hardware en software
voor de spotter welke is opgenomen in de uitwerking van de kortetermijnmaatregelen
voor de kwaliteitsslag van het Banjaardgebied.
Conform advies
Opdracht verlenen aan Heijmerink en Wagemakers voor het ontwikkelen van de
hardware van de spotter en hierbij afwijken van het inkoopbeleid.

008

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 9 april 2019.
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de voorzitter,

