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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 16/04/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 9 april 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 9 april 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Vorming regiofonds t.b.v. recreatieve zandsuppleties Zeeuwse Kustgemeenten
TV
Op verschillende plaatsen van de Zeeuwse kust is het strand zo smal dat gewenste
recreatie onder druk komt te staan. Het huidig suppletie-regiem van Rijkswaterstaat
biedt geen mogelijkheden tussentijdse herstel-suppleties uit te voeren. Door brede
samenwerking en aandacht te vragen voor dit urgente economische probleem hopen
we meer te bereiken, landelijk of Europees.
Conform advies
Positieve grondhouding ten opzichte van problematiek en gekozen aanpak. Gewenst
budget vooralsnog niet beschikbaar.

003

Controle roestvaststaal overdekte zwembaden
DD
Ingevolge de plicht van eigenaren van overdekte zwembaden om geen niet-resistent
roestvaststaal aanwezig te hebben in de gevaarlijke zones A en B van het zwembad,
een driejaarlijkse rapportageplicht vaststellen en hierop toezicht uitvoeren.
Conform advies
Een driejaarlijkse rapportageplicht voor eigenaren van overdekte zwembaden inzake
de toepassing van roestvaststaal en hierop toezicht uitoefenen.

004

Jaarverslag Anti Discriminatie Bureau Zeeland
CB
Van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADBZ) is het jaarverslag 2018 ontvangen.
Dit jaarverslag biedt een volledig overzicht van de meldingen die afgelopen jaar door
het ADBZ zijn geregistreerd. Bij deze wordt u het jaarverslag 2018 aangeboden en
wordt u voorgesteld dit voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname naar de
gemeenteraad te sturen.
Conform advies
Het jaarverslag 2018 van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland voor kennisgeving aan
te nemen en ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

005

Uitstel subsidieverantwoording 2018 VVV Zeeland
LdK
VVV Zeeland verzoekt het college tot uitstel van de subsidieverantwoording 2018
(inclusief prestatieafspraken) tot 1 juni 2019.
Conform advies
Instemmen met het verzoek om uitstel van de subsidieverantwoording 2018 aan VVV
Zeeland tot 1 juni 2019.

006

Zwemsteigers Veersemeer
JK
Vanuit de dorpsraad Kamperland heeft de gemeente het verzoek gekregen om een
viertal zwemsteigers aan te leggen aan de oever van het Veeremeer aan de Sint
Felixweg te Kamperland. Dit om de bereikbaarheid van het zwemwater op deze
dagrecreatiepunten te bevorderen, zoals vorige jaar ook bij het park de Ruiterplaat is
gedaan. De kosten voor deze steigers worden begroot op ca. 15.400,- euro. Aangezien
deze aanpak ook bij de Ruiterplaat succesvol was, wordt voorgesteld deze voorziening
ook aan de Sint Felixweg te realiseren.
Conform advies
- Instemmen met de aanleg van een viertal steigers aan de Sint Felixweg te
Kamperland.
- Het restant van het budget van de steigers Ruiterplaat hiervoor te benutten, het te kort
bij te ramen en dit middels BERAP 1 voor te leggen aan de gemeenteraad.
- De dorpsraad informeren over uw besluit.
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Vaststellingsovereenkomst (VSO) met belastingdienst inzake de
vennootschapsbelasting (Vpb) m.b.t. de grondexploitaties
PL
Het aangaan van een VSO met de belastingdienst inzake de vpb m.b.t. de
grondexploitaties. De VSO heeft betrekking op de periode 2016-2026. De
vaststellingsovereenkomst is noodzakelijk doordat de huidige parameters voor de
grondexploitaties afwijken van de gehanteerde bandbreedte van de belastingdienst.
Conform advies
Het ondertekenen van de VSO met de belastingdienst inzake de
vennootschapsbelasting (Vpb).

008

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 23 april 2019.
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de voorzitter,

