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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 adjunct-secretaris B.C.C. Melis
Afwezig: drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 09/04/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 2 april 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 2 april 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Evaluatie bodemkwaliteitskaart gemeente Noord-Beveland
DD
Marmos Bodemmanagement opdracht geven tot uitvoering van de evaluatie
bodemkwaliteitskaart voor het geoffreerde bedrag.
Conform advies
Opdracht geven aan Marmos Bodemmanagement voor het uitvoeren van de evaluatie
bodemkwaliteitskaart.
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Afwijken inkoopbeleid
DD
Het uitvoeren van controles in het kader van de Drank- en Horecawet wordt deels
uitbesteed. Er zijn eigenlijk slechts drie partijen die geschikt geacht worden om mee te
dingen naar de opdracht; 1 van deze partijen heeft reeds aangegeven geen
belangstelling te hebben. Het inkoopbeleid schrijft voor dat er 3 partijen uitgenodigd
dienen te worden en dat er slechts gemotiveerd kan worden afgeweken; voorgesteld
wordt dat in dit geval te doen.
Conform advies
Afwijken van inkoopbeleid Noord-Beveland en voor de meervoudige onderhandse
aanbesteding van de horecacontroles slechts 2 partijen uitnodigen.

004

Hoogspanningsverbinding voor windparken op zee
MvdM
Brief van het Ministerie van EZK, waarin het besluitvormingsproces wordt toegelicht
voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding voor windpark IJmuiden Ver Alpha.
Er zijn vier mogelijke tracés, waarvan er twee langs Noord-Beveland lopen.
Conform advies
Deelnemen aan het bestuurlijk overleg. Raad informeren.

005

Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning bouw woningen Wilhelminastraat 6068, Wsk
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 5 woningen op de
adressen Wilhelminastraat 60,62,64,66 en 68 in Wissenkerke. Tegen dit besluit is
bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie heeft advies uitgebracht.
Conform advies
- Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
- Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
- In heroverweging het bestreden besluit handhaven

006

Plan Aedes Maritima Colijnsplaat
MvdM
Bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van 12 appartementen aan de Oude
Haven te Colijnsplaat.
Conform advies
Aan de Raad voorstellen om het bestemmingsplan vast te stellen conform bijgevoegd
raadsvoorstel en ontwerpbesluit.

007

Intentieverklaring "Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur"
CB
Conform advies
Akkoord gaan met bijgevoegde intentieverklaring van de VSG om in de periode 20192020 deel te nemen aan de "Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur".

009

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 16 april 2019.
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