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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 30/04/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 23 april 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 23 april 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Machtiging VRZ i.v.m. vordering schadevergoeding als gevolg van truckkartel
LBvI
De Europese Commissie heeft bindend vastgesteld dat een aantal
vrachtwagenfabrikanten tussen 1997 en 2011 de EU-mededingingsregels heeft
overtreden. Hierdoor heeft VRZ, maar ook onze gemeente schade geleden.
Geprobeerd wordt om deze schade terug te vorderen. Hiervoor is een machtiging aan
VRZ nodig.
Conform advies
1. Veiligheidsregio Zeeland machtigen om namens de gemeente Noord-Beveland de
opdracht te verstrekken aan NLTruckkartel.
2. Veiligheidsregio Zeeland machtigen om bij deze opdracht NLTruckkartel te
machtigen alle (proces)handelingen te (laten) verrichten die nodig zijn voor het instellen
van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als
gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de
beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te (laten)
verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de Truckfabrikanten.
3. De voornoemde vordering tot verkrijgen van schadevergoeding (bijlage 1)
overdragen aan Veiligheidsregio Zeeland.
4. De vraag meegeven of NLTruckkartel werkt op basis van no cure, no pay.
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Regeling rechtspositie burgemeesters en wethouders gemeente Noord-Beveland
2019
AR
Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke
ambtsdragers in werking getreden. Met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit kan
op lokaal niveau nog maar een beperkt aantal rechtspositionele zaken voor
bestuurders worden geregeld of nader worden ingevuld. Uw college wordt in
overweging gegeven de Regeling rechtspositie burgemeesters en wethouders
gemeente Noord-Beveland 2019 vast te stellen.
Conform advies
De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noord-Beveland
2019 vaststellen in overeenstemming met het bijgevoegde ontwerpbesluit.
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Aanvraag niet wederkerend subsidie Burgerprojecten Initiatiefgroep K.L. en W.L.
BH
Een subsidie wordt gevraagd voor de uitvoering van het programma van de Reünie van
Wissenkerke van inwoners die tussen 1930 en 1990 woonden in het dorp.
Conform advies
1. Het door de Initiatiefgroep gevraagde niet wederkerend subsidie Burgerprojecten
Leefbaarheid voor de uitvoering van het programma Wissenkerkse reünie afwijzen,
omdat het een activiteit is die niet voor iedereen toegankelijk is.
2. Afwijzing vindt plaats op grond van de Algemene Subsidieverordening NoordBeveland 2014 en artikel 4, onderdeel b. van de nadere Regels subsidium (geen
algemeen belang).
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Jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2018
CB
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.
Als er een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt
de gemeente verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan de
gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.
Conform advies
Het vaststellen van de jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2018 en deze daarna ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via de ingekomen stukken.
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Reactie op brief Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties
rapportage officiële publicaties
CJ
Bij brief van 26 maart 2019 (ontvangen 1 april 2019) heeft het Kennis- en
Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties een rapportage uitgebracht ter zake
de publicaties die de gemeente Noord-Beveland langs elektronische weg verzorgt.
Verzocht is om binnen 4 weken kenbaar te maken of het college van b en w zich in de
aanbevelingen heeft kunnen vinden en of het college van b en w erin is geslaagd om
eventueel geconstateerde gebreken te herstellen.
Conform advies
Reactie op aanbevelingen conform concept brief uiterlijk 1 mei 2019 toezenden aan het
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties toezenden.
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Aanvraag subsidie Burgerprojecten Leefbaarheid initiatiefgroep M.A.V. voor twee
Jeu de Boules
BH
Advies inzake subsidieverlening aan de groep initiatiefnemers van de Jeu de Boules
banen in Kamperland.
Conform advies
1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Burgerprojecten Leefbaarheid
een subsidie voor de aanleg van twee Jeu de Boulesbanen toekennen, conform de
Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014 en hoofdstuk 14 van de Nadere
Regels Subsidium.
2. Het meerdere gevraagde subsidie wordt afgewezen, omdat de kosten in de offerte
te hoog zijn.

008

Compensatieregeling voogdij en 18+
BJP
Compensatieregeling voogdij en 18+.
Conform advies
Als de regeling open staat een beroep doen op de compensatieregeling voogdij en 18+
voor het tekort dat in 2018 ontstaan is door voogdij jongeren in de Vliethoeve.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 7 mei 2019.
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de voorzitter,

