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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 14/05/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 7 mei 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 7 mei 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Aanpassen startdatum contract iBurgerzaken
WF
Aanpassen overeenkomst Pink Roccade iBurgerzaken.
Conform advies
Kennisnemen van de omstandigheden die een rol spelen bij de situatie en op basis
daarvan:
- Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
- Instemmen met het aanpassen van de startdatum van de overeenkomst iBurgerzaken
met PinkRoccade naar 01-01-2018, looptijd 4 jaar, tegen de oorspronkelijke condities,
met aanvulling van de module iVerkiezingen en het hosten van de programmatuur in de
cloud-omgeving van PinkRoccade.

003

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019
CG
Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019.
Conform advies

004

De Zeeuwse Ombudsman, jaarverslag 2018
CJ
Aanbieding jaarverslag 2018 van de Zeeuwse Ombudsman.
Conform advies
Het jaarverslag 2018 van de Zeeuwse Ombudsman voor kennisgeving aannemen.

005

Verzoek om subsidie Marberg Media voor de realisatie van de roman De
Stamboomman en de aankoop van een aantal boeken
BH
Advies om 100 boeken aan te kopen van Marberg Media en presentatie gedeeltelijk te
ondersteunen.
Aangehouden

006

Kengetallen bouwkosten voor berekening leges omgevingsvergunningen
WK
Wanneer er een aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling wordt genomen
zijn daarvoor leges verschuldigd. Als het gaat om de activiteit "bouwen" worden de
leges uitgerekend aan de hand van de opgegeven bouwsom. De opgegeven bouwsom
wordt gecontroleerd met kengetallen per eenheid. De gebruikte kengetallen dienen
aangepast te worden, deze dateren uit 2015/2016.
Conform advies
De kengetallen 2019 vaststellen en gebruiken voor de controles van de opgegeven
bouwsom.

007

Voortgangsrapportage prestatieafspraken met corporatie RWS en jaarverslag
RWS over 2018
WK
RWS, de huurdersvereniging de Bevelanden en de gemeenten Noord-Beveland, Goes
en Kapelle hebben in 2014 gezamenlijk prestatieafspraken opgesteld. Deze
prestatieafspraken bevatten werkafspraken, principes, beleidsuitgangspunten en
concrete afspraken en prestaties die partijen willen realiseren. De in dit document
vastgelegde speerpunten en prestaties passen binnen én zijn dus een uitwerking van
de overkoepelende prestatieafspraken.
Conform advies
- Voor kennisgeving aannemen.
- Ter kennisname brengen aan de raad

008

Bestemmingsplan havengebied Colijnsplaat
MP
Opdrachtverlening aan bureau Rothuizen voor het opstellen van bestemmingsplan
havengebied Colijnsplaat.
Conform advies
Opdracht verlenen.

009

Nieuwbouw recreatiewoningen Vlasschure Wissenkerke
MvdM
Bestemmingswijziging ten behoeve van 11 recreatiewoningen bij Countryhouse De
Vlasschure.
Conform advies
- Medewerking verlenen met toepassing van wijzigingsbevoegdheid.
- Exploitatieovereenkomst afsluiten.

010

Rapportage Q4 WIZ 2018
BJP
Rapportage Q4 WIZ 2018.
Conform advies
Kennis nemen van de vierde kwartaalrapportage 2018 van WIZ en deze ter informatie
naar de raad sturen.

011

Archeologisch onderzoek Noordlangeweg 42 Colijnsplaat
MvH
Voorstel tot opdrachtverlening voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek
en inventariserend veldonderzoek aan de Noordlangeweg 42 Colijnsplaat.
Conform advies
Opdracht verlenen voor een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek aan de Noordlangeweg 42 Colijnsplaat.

012

Voorstel Ledenraadpleging beleidsplan 2019-2022 College voor Arbeidszaken
AR
Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over haar
beleidsplan 2019-2022. Uw college kan vóór of tegen het beleidsplan stemmen.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een toelichting te geven of een opmerking te
maken. Reageren kan tot en met 22 mei 2019. Het bestuur van de VNG stelt op 4 juli
2019 het definitieve beleidsplan vast, mede op basis van de reacties van de leden. Uw
college wordt voorgesteld in te stemmen met het beleidsplan.
Conform advies
- Het college stemt in met het beleidsplan 2019-2022 van het College voor
Arbeidszaken.
- Het college machtigt de gemeentesecretaris om het standpunt van het college door
middel van het reactieformulier aan de VNG kenbaar te maken.

013

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 21 mei 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

