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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 23/04/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 16 april 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 16 april wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel
LBvI
Om slachtoffers van mensenhandel zo goed, volledig en snel mogelijk te helpen is een
zorgcoördinator nodig. Anders dan de naam doet vermoeden levert deze geen zorg,
maar zoekt bij elke hulpvraag de meest geschikte organisatie en aanpak om het
slachtoffer te helpen. De coördinator voert de regie en ondersteunt het slachtoffer in het
gehele traject.
Conform advies
Onder voorbehoud van instemming van de andere gemeenten binnen district Zeeland:
1. Instemmen met het realiseren van 1 fte procescoördinatie voor slachtoffers
mensenhandel voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022;
2. Akkoord gaan met de opdracht voor de zorgcoördinator en deze onderbrengen bij
het Veiligheidshuis Zeeland;
3. In te stemmen met financiering van deze coördinator naar inwoneraantal en de
financiering vanaf 2020 mee te nemen in de begroting van het Veiligheidshuis;
4. De werkzaamheden van deze zorgcoördinator tweejaarlijks te laten evalueren.
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Zorgpadoptimalisatie dementie
BJP
Zorgpadoptimalisatie dementie.
Conform advies
Instemmen met het visiedocument Zorgpadoptimalisatie Dementiezorg
Oosterschelderegio en de Meerjarenplanning Zorgpadoptimalisatie Dementiezorg
Oosterschelderegio.
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Subsidieverordening duurzaam bouwen 2019
WK
Sinds 2008 hebben we de subsidieverordening duurzaam bouwen. Deze verordening
heeft als doel het duurzaam energiegebruik te stimuleren en de woningvoorraad
energiezuiniger te maken. Er zijn verschillende maatregelen waarvoor subsidie kan
worden aangevraagd. Door veranderingen in wetgeving dienen er wat wijzigingen te
worden doorgevoerd in de verordening.
Conform advies
De raad voorstellen tot het vaststellen van de Subsidieverordening duurzaam bouwen
2019 en het intrekken van de Subsidieverordening duurzaam bouwen 2017.
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Advies bezwarencommissie inzake Wob-verzoek Voorstraat 73 te Colijnsplaat
DD
De commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
in heroverweging het bestreden besluit te handhaven. Voorgesteld wordt het advies
van de commissie te volgen.
Conform advies
Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren en het besluit op hun Wobverzoek handhaven.
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Reactie VZG concept Beleidsregels ontheffing verboden handelingen Zeeland
CJ
Op 13 maart 2019 heeft de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (hierna: "VZG")
verzocht om uiterlijk vóór 1 mei 2019 op- en aanmerkingen kenbaar te maken met
betrekking tot de concept Beleidsregels ontheffing verboden handelingen Zeeland van
het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland en van de Commissaris van de
Koning in de provincie Zeeland.
Conform advies
1. Op- en aanmerkingen op concept Beleidsregels ontheffing verboden handelingen
Zeeland conform concept brief uiterlijk vóór 1 mei 2019 toezenden aan VZG;
2. De gemeenteraad middels een memo informeren over de gemaakte op- en
aanmerkingen onder gelijktijdige toezending van een kopie van de brief aan de VZG.
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2e begrotingswijziging 2019, ontwerp programmabegroting 2020-2022 en
ontwerp jaarstukken 2018 van de GR Samenwerking De Bevelanden met
bijbehorende aanbiedingsbrieven
WG
Kennis nemen van 2e begrotingswijzging 2019, ontwerp programmabegroting 20202023 en ontwerp jaarstukken 2018 van de GR Samenwerking De Bevelanden met
bijbehorende aanbiedingsbrieven.
Conform advies
1. Kennis nemen van 2e begrotingswijziging 2019 van GR Samenwerking De
Bevelanden en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
2. Gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen, over de 2e
begrotingswijziging van de GR Samenwerking De Bevelanden en bijbehorende
aanbiedingsbrief, bij het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De Bevelanden.
3. Kennis nemen van ontwerp programmabegroting 2020-2023 van GR Samenwerking
De Bevelanden en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
4. Gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen, over de ontwerp
programmabegroting 2020-2023 van de GR Samenwerking De Bevelanden en
bijbehorende aanbiedingsbrief, bij het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De
Bevelanden.
5. Kennis nemen van ontwerp jaarstukken 2018 van de GR Samenwerking De
Bevelanden.
6. Gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen, over de ontwerp
jaarstukken 2018 van de GR Samenwerking De Bevelanden en bijbehorende
aanbiedingsbrief, bij het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De Bevelanden.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 30 april 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

