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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 21/05/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 14 mei 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 14 mei 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland - West Brabant
LBvI
Op 27 februari 2019 heeft de Bestuurlijke Commissie Ondermijning het nieuwe
Convenant aanpak drugscriminaliteit ZWB 2019-2022 vastgesteld en besloten het ter
ondertekening aan de gemeenten aan te bieden. Het convenant vervangt het
Convenant aanpak hennepteelt Zeeland West-Brabant 2013.
Conform advies
Als college:
1. In te stemmen met deelname aan het convenant aanpak Drugscriminaliteit.
Als burgemeester:
1. In te stemmen met deelname aan het convenant aanpak Drugscriminaliteit.
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Oosterschelde Kennis community
TV
Een bijgestelde zeespiegelstijging geeft aanleiding tot het doen van onderzoek op vele
thema`s. Wat zijn de effecten, hoe gaan we hiermee om, hoe gaan we dat een plaats
geven in de politieke discussie. Voorgesteld is een kennis community op te richten.
Conform advies
Instemmen met een financiele bijdrage voor de jaren 2019 & 2020 voor het opzetten en
inrichten van een Oosterschelde Kennis Community.
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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.
Conform advies
Een financiële bijdrage verlenen in de boekpresentatie te Colijnsplaat en een
honderdtal boeken aan te kopen van de roman de Stamboomman.
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Brief Nationale ombudsman inzake 'Zelfredzame' adreslozen
CJ
Aanbieding brief Nationale ombudsman inzake problematiek omtrent “Zelfredzame"
adreslozen.
Conform advies
Brief Nationale ombudsman inzake 'Zelfredzame' adreslozen en de daarin gedane
aanbevelingen voor kennisgeving aannemen.
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Windpark Jacobahaven
MvdM
Ten behoeve van de opschaling van de windturbines op de Jacobahaven wordt een
bestemmingsplan en een omgevingsvergunning voorbereid.
Conform advies
1. Anterieure overeenkomst afsluiten.
2. Voorontwerpbestemmingsplan voorleggen aan overleginstanties.
3. Reactie sturen aan initiatiefnemer van petitie Red het Banjaardstrand.
4. De gemeentelijke coördinatieregeling toepassen voor de voorbereiding en
bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
5. Raad informeren via ingekomen stukken.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 28 mei 2019.
de secretaris,

de voorzitter,

