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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 28/05/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 21 mei 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 21 mei 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Aanvraag subsidie burgerprojecten leefbaarheid voor de Zomerstart in Kats
BH
Advies inzake subsidieverlening voor de activiteit Zomerstart 2019 in Kats.
Conform advies
a. Aan de initiatiefgroep Zomerstart Kats een niet wederkerend subsidie
burgerprojecten leefbaarheid verlenen voor het organiseren van sociale en
folkloristische/culturele/sociale activiteiten in het dorp op 21 en 22 juni 2019
overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014 en hoofdstuk
14 van de Nadere Regels Subsidium;
b. de voorwaarde opleggen dat men de bereidheid heeft de samenwerking tussen de
rechtspersonen van de aanvraag subsidie verder uit te werken en vast te leggen in een
document (tastbare voorziening).

003

Ontwikkeling havenplateau landbouwhaven Kamperland
TV
Reeds lang is er een kavel te bebouwen op het havenplateau aan de landbouwhaven
te Kamperland. Vele plannen zijn getoetst op haalbaarheid, inpasbaarheid en
verkoopbaarheid. Zonder succes. Er is geduldig gewacht op betere tijden. De kavels
zijn volledig "vrij" gemaakt en recent aan een selecte groep ter ontwikkeling
voorgelegd. Deze partijen hebben nieuwe ontwerpen aan het college voorgelegd.
Daar is een selectie uit voort gekomen.
Conform advies
Met de ontwikkelaar Sunseeker Benelux een overeenkomst aangaan om de locatie
confom hun plan te bebouwen. In de afweging is de aanpak van het totale gebied
nadrukkelijk betrokken.

004

Energie transitie
TV
Ook Noord-Beveland heeft een uitdaging om aan de doelen van het Parijs akkoord te
voldoen. We zijn goed op weg, maar hebben richting 2050 nog veel te verduurzamen.
Met behulp van duurzaam opgewekte energie kan CO2 uitstoot gecompenseerd
worden. Op termijn, richting 2050 dient energieverbruik fors gereduceerd te zijn, het
resterende gebruik van energie, duurzaam van herkomst te zijn. Na 2050 mag slechts
een gering aandeel van ons energie verbruik van fossiele aard zijn. Deze transitie
vormt een onderdeel van onze "Toekomstvisie".
Conform advies
Instemmen met bijgevoegde energie-transitie visie en deze voorleggen aan de Raad.
De visie vormt een paragraaf van de "Toekomstvisie".

005

Regionale Woonvisie
WK
Er is door de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal een
gezamenlijke woonvisie opgesteld. Deze woonvisie dient door de raden te worden
vastgesteld. In de gezamenlijke woonvisie wordt op strategisch niveau het te voeren
woonbeleid voor de regio vastgelegd. De gezamenlijke doelen en kaders zijn
geformuleerd.
Conform advies
De gemeenteraad voorstellen om de regionale woonvisie te behandelen en vast te
stellen.

006

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 4 juni 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

