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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 11/06/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 4 juni 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 4 juni 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Begroting 2020 Betho
BJP
Begroting 2020 Betho.
Conform advies
- Instemmen met de concept-begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling de
Betho;
- Kennis nemen van de bedragen in het concept-jaarverslag 2018 van de
gemeenschappelijke regeling de Betho (zie financiën);
- Het standpunt van het college kenbaar maken door middel van de bijgaande conceptbrief.
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Addendum asbest DVO 2019 RUD Zeeland
DD
Het Jaarplan 2019 (bijlage van de DVO 2019) wijzigen ter uitvoering van het besluit van
het algemeen bestuur van RUD Zeeland om bepaalde asbesttaken als basistaak aan te
merken en het besluit van het algemeen bestuur inzake de daarbij behorende
begrotingswijziging op 3 december 2018. De wijziging houdt in, dat de RUD per 1 juli
2019 namens de gemeente Noord-Beveland de volgende reguliere
asbestwerkzaamheden zal uitvoeren: 1. beoordelen/advies asbestinventarisatierapport,
2. toezicht ter plaatse.
Conform advies
Het Jaarplan 2019 (bijlage van de DVO 2019) wijzigen ter uitvoering van het besluit van
het algemeen bestuur van RUD Zeeland om bepaalde asbesttaken als basistaak aan te
merken en het besluit van het algemeen bestuur inzake de daarbij behorende
begrotingswijziging op 3 december 2018.
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Inpassing Aquacultuurbedrijven
TV
Reeds lang wordt gewerkt aan beleidskaders om de bedrijven correct landschappelijk
in te passen. Bijgaande notitie heeft als bron het document van Bosch & Slabbers en is
naar aanleiding van ontwikkelingen praktisch aangepast.
Conform advies
Instemmen met de memo en deze voorleggen aan de ondernemers.
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Afhandeling Wob-verzoek Blenheim Advocaten inzake strandexploitatie
JJD
Afhandeling Wob-verzoek van Blenheim Advocaten d.d. 15 april 2019 inzake
strandexploitatie.
Conform advies
Wob-verzoek gedeeltelijk toewijzen en gedeeltelijk afwijzen conform conceptbrief aan
Blenheim Advocaten.
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Voortzetten participatie in Duurzaam Bouwloket
TV
In september 2015 is Zeeuws-breed gekozen voor het digitale Duurzaam Bouwloket
voor de duur van 3 jaar. Bij gebrek aan een goede opvolging is wederom Zeeuwsbreed besloten de samenwerking met 2 jaar te verlengen.
Conform advies
De dienstverleningsovereenkomst voor 2 jaar verlengen
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Toeristische Agenda Zeeland
LdK
In samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, Provincie, Impuls Zeeland. VVV
Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en Toeristisch Ondernemers Zeeland is er
gewerkt aan een gezamenlijke Toeristische Agenda Zeeland 2020-2030. De agenda
geeft de gezamenlijke opgaven weer van genoemde partijen en vormt op die manier de
paraplu. Vanuit clusters (voor Noord-Beveland cluster Kustgemeenten en de
Bevelanden en Tholen) wordt er gewerkt aan deze opgaven welke raakvlak hebben
met de thema's welke zijn benoemd voor de Economische Visie en de 'Toeristische
agenda' van de Bevelanden.
Conform advies
Instemmen met de Strategische Agenda Toerisme Zeeland 2020-2030.
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75 jaar Bevrijding en Slag om de Schelde
LdK
Heemkundige Kring De Bevelanden is met een projectgroep bezig met een extra
uitgave van het historisch tijdschrift 'De Spuije' met als onderwerp '75 jaar bevrijding
van De Bevelanden'. Deze willen zij huis-aan-huis verspreiden om het verhaal rondom
75 jaar bevrijding in leven te houden.
Conform advies
1. Een bijdrage leveren aan Heemkundige Kring De Bevelanden t.b.v. het uitgeven van
een extra editie van 'de Spuije' in het kader van '75 jaar Bevrijding van De Bevelanden'.
2. Verzorgen van de huis-aan-huis verspreiding van de extra editie van 'de Spuije'
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Afsluiten aangepast contract met Stichting Landschapsbeheer Zeeland inzake
beheer, onderhoud en vervanging van het wandelnetwerk Eindeloos Eiland
Noord-Beveland
JJD
Per 1 januari 2013 bestaat tussen Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de
Gemeente Noord-Beveland een overeenkomst ter zake van het beheer en onderhoud
en vervanging van voorzieningen inzake het wandelnetwerk Eindeloos Eiland NoordBeveland. De looptijd van deze overeenkomst was 7 jaar. In 2018 heeft SLZ ons
gevraagd om in te stemmen met het openbreken en één jaar eerder aangaan van een
hernieuwde overeenkomst voor andermaal 7 jaar. Deze loopt dan gelijk op met de
overige overeenkomsten voor de overige wandelnetwerken in Zeeland. Tezamen is de
inhoud van de nieuwe overeenkomst bepaald en deze ligt nu ter besluitvorming voor.
Conform advies
Instemmen met de hernieuwde overeenkomst inzake het wandelnetwerk Eindeloos
Eiland Noord-Beveland en deze met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019
aangaan met SLZ, voor de duur van 7 jaar.

Kerkenvisie
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MvH
Naar aanleiding van de motie van de raad voor het opstellen van een kerkenvisie wordt
voorgesteld de decentralisatie-uitkering hiervoor aan te vragen, de raad te informeren
en het gesprek aan te gaan met de actieve kerkgenootschappen op Noord-Beveland
en Erfgoed Zeeland om de aanpak te bepalen.
Conform advies
1. Voor 15 juni a.s. de decentralisatie-uitkering aanvragen voor het opstellen van een
kerkenvisie en en aanvullende middelen vrijmaken in de vorm van ambtelijke capaciteit
voor de periode juni 2019 - september 2020;
2. In eerste instantie het gesprek aangaan met de actieve kerkgenootschappen op
Noord-Beveland en op basis daarvan een plan van aanpak voor de kerkenvisie
uitwerken;
3. De raad informeren door middel van een memo.
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Service Level Agreement (SLA) 2019 / Dienstverleningsovereenkomsten 2019
SB
In de Service Level Agreement zijn specifieke juridische afspraken voor de
huisvuilinzameling opgenomen.
In de dienstverleningsovereenkomsten worden de operationele afspraken voor de
uitvoering van de diensten vastgelegd.
Conform advies
1. Instemmen met de afspraken opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) 2019
en de daarbij behorende dienstverleningsovereenkomsten 2019 (bijgevoegd).
2. Wethouder Schenkelaars machtigen om deze overeenkomsten als rechtsgeldige
vertegenwoordiger van de gemeente te ondertekenen.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 18 juni 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

