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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 mr. B.C.C. Melis, adjunct-secretaris
Afwezig lid: drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 18/06/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 11 juni 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 11 juni 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Benoeming lid bezwaarschriften- en klachtencommissie
KP
In verband met een vacature in de commissie bezwaarschriften en van de
klachtencommissie Noord-Beveland, is een procedure gestart voor de benoeming van
een nieuw lid in genoemde commissie. Na een selectie zijn er vier kandidaten op
gesprek geweest . Deze gesprekken hebben plaatsgevonden met een
selectiecommissie vanuit de ambtelijke organisatie en waarbij ook een
vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad was betrokken.
Conform advies
Instemmen met benoeming nieuw lid van de bezwaarschriften- en klachtencommissie
Noord-Beveland.
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Gemeenterekening 2018
EN

Gemeenterekening 2018
Conform advies
Instemmen met de ontwerp gemeenterekening over het dienstjaar 2018.
Aan de orde stellen in de op 27 juni 2019/4 juli 2019 te houden raadsvergadering.
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Jaarverslag 2018 Economische Impuls Zeeland, ter kennisname.
JJD
Bijgaand jaarverslag is goedgekeurd in de aandeelhoudersvergadering, waar ook onze
wethouder bij aanwezig is geweest. Het stuk is ons nu aangeboden ter kennisname.
Conform advies
Kennisnemen van het door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd jaarverslag
2018 van NV Economische Impuls Zeeland.
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Toekomstvisie
MvH
De Toekomstvisie is in ontwerp gereed. Het voorstel is de Toekomstvisie ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad en voor de vaststelling de gemeenten
binnen de GR en de andere buurgemeenten en de provincie in de gelegenheid stellen
om te reageren op de Toekomstvisie.
Conform advies
1. De raad voorstellen om op 4 juli a.s. in te stemmen met de Toekomstvisie NoordBeveland 2030 en deze vast te stellen overeenkomstig het (ontwerp)raadsvoorstel en –
besluit;
2. De gemeenten binnen de GR en de andere buurgemeenten en de provincie in de
gelegenheid stellen om te reageren op de Toekomstvisie voor vaststelling ervan.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 25/06/2019

de secretaris,

de voorzitter,

