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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 07/05/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 30 april 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 30 april 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Geersdijkseweg Geersdijk, formaliseren gebruik grond
KS
Geersdijkseweg Geersdijk, formaliseren gebruik grond.
Conform advies
Aangaan van een concept-ruilovereenkomst voor de grondruil aan de Geersdijkseweg
in Geersdijk.

003

Kennisnemen van brief VZG inzake Fondsvorming Zeeland in Stroomversnelling
JJD
VZG informeert ons over de openstelling van de subsidieregeling Zeeland in
Stroomversnelling 2019 en vraagt ons dit binnen ons netwerk bekend te maken. Verder
wordt ons de vraag voorgelegd om de bijdrage voor 2019 ook in volgende jaren te
borgen, hetgeen wij echter in 2018 al hebben gedaan.
Conform advies
Kennisnemen van bijgevoegde brief van VZG inzake Fondsvorming Zeeland in
Stroomversnelling.

004

Kinderburgemeester Noord-Beveland
CB
Kinderen tot 12 jaar betrekken bij de gemeentepolitiek middels het jaarlijks benoemen
van een kinderburgemeester en het aanbieden van een educatief rollenspel
'Democracity'.
Conform advies
Instemmen met het benoemen van een kinderburgemeester in het schooljaar 20192020 en het aanbieden van een interactief rollenspel 'Democracity' voor kinderen van
groep 7/8. Hiervoor een bedrag beschikbaar stellen.

005

Combinatiefunctie Breedtesport 2019
CB
Voortzetten combinatiefunctie Breedtesport in 2019 en het beschikbaar stellen van het
benodigde bedrag voor de uitvoering van deze functie en een bedrag beschikbaar
stellen voor de uitvoering van activiteiten.
Conform advies
Voor 2019 het benodigde beschikbaar stellen voor de combinatiefunctie Breedtesport,
op voorwaarde dat de benodigde 0,4 fte gerealiseerd wordt en er jaarlijks een
werkprogramma en evaluatie wordt opgesteld. Vanuit het budget Breedtesport een
bedrag als activiteitenbudget beschikbaar stellen.

006

Monitor Q4 Jeugdhulp
BJP
Monitor Q4 Jeugdhulp.
Conform advies
Kennis nemen van de monitor Q4 2018 Jeugdhulp en deze ter informatie naar de raad
sturen.

007

Jaarverslag Bibliobussen 2018
LdK
Jaarlijks biedt het ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland haar jaarverslag betreft
de Bibliobussen aan.
Conform advies
1. Kennis nemen van het jaarverslag Biblioservicebussen 2018.
2. Via ingekomen stukken aanbieden aan de leden van de raad.

008

Jaarverslag SMWO 2018
CB
Onlangs is het jaarverslag 2018 van Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn
Oosterschelderegio ontvangen. Dit jaarverslag wordt u hierbij aangeboden en u wordt
voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen en via de ingekomen stukken ter
informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform advies
Het jaarverslag 2018 van SMWO voor kennisgeving aannemen en deze daarna ter
informatie aanbieden aan de gemeenteraad via de ingekomen stukken.

009

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland
JK
Van de GGD Zeeland is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter instemming
ontvangen.
Conform advies
U wordt voorgesteld bijgevoegde wijziging van de gemeenschappelijke regeling van
GGD Zeeland ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadscyclus
van juni/juli en het besluit van de raad voor 13 september a.s. aan de GGD door te
geven.

010

Jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020-2023 van GR
RBL
JK
Van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) is de
jaarrekening 2018, een 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020-2023
ontvangen. U wordt voorgesteld met voornoemde stukken in te stemmen en deze via
de ingekomen stukken voor te leggen aan de gemeenteraad.
Conform advies
Instemmen met de jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting
2020-2023 van GR RBL en deze via de ingekomen stukken ter kennisname voorleggen
aan de gemeenteraad.

011

Visie GGD Zeeland en Programmabegroting 2020-2023
JK
Van de GGD Zeeland is de visie en de programmabegroting 2020-2023 ontvangen. U
wordt voorgesteld beiden vast te stellen en voor instemming voor te leggen aan de
gemeenteraad in de raadscyclus van mei a.s. De reactie van de gemeenteraad hierop
wordt daarna kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland.
Conform advies
Vaststellen van de visie GGD Zeeland en de programmabegroting 2020-2023 en
beiden voor instemming voorleggen aan de gemeenteraad in de raadscyclus van mei
a.s.

012

Aanpassen belevingsroute Banjaardstrand
JJD
Voor de korte termijn maatregelen is destijds door bureau Juust een ontwerp gemaakt
van de belevingsroute van de grote parkeerplaats naar het Banjaardstrand. Daarvoor is
ook rijkssubsidie verkregen middels toedoen van de Provincie. Het ontwerp blijkt echter
technisch niet haalbaar, zodat er nu een aangepast ontwerp ligt. Dit is ook aan de
subsidieverstrekken toegezonden voor akkoord.
Conform advies
1. Instemmen met het gewijzigde ontwerp.
2. Dit ter kennis brengen van de leden van de raad.

013

Gebiedsinrichting De Banjaard: gunning zelfreinigende toiletunit
DA
Gunnen van een zelfreinigende toiletunit als onderdeel van het project Revitalisering
Banjaard.
Conform advies
Instemmen met de gunning van de zelfreinigende toiletunit op basis van de EMVI
beoordeling.

014

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 14 mei 2019.
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