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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, W.H.J.M. Schenkelaars,
A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris
Afwezige leden: A.G. van der Maas
Besluitenlijst voor de vergadering van 25/06/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 18 juni 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 18 juni 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Boerenontbijt 2019
SEK
Een Boerenontbijt organiseren voor nieuwe inwoners zodat zij kennis kunnen maken
met elkaar en de gemeente en haar bestuur. Dit jaar vindt het Boerenontbijt plaats op
zaterdag 7 september 2019.
Conform advies
Instemmen met het mede-organiseren van het Boerenontbijt.
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Opdracht verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ
DD
Aandachtspunten formuleren voor portefeuillehouders die zitting hebben binnen de
besturen van GGD, RUD en VRZ inzake het voornemen tot verkenning van de
samenwerking.
Ter kennisname
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G.r. ZMS
LdK
Op 12 april jl. ontvingen wij de jaarrekening, jaarverslag en de controleverklaring 2018,
de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.
Conform advies
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Zeeuwse Muziekschool;
2. Aan de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de begroting 2020 inclusief de
extra bijdrage;
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023 met als zienswijze dat de ZMS
voor 1 mei 2020 met een sluitende meerjarenbegroting komt op basis van de VZG
norm;
4. Uw besluit met de bijbehorende stukken aan te bieden aan de leden van de Raad via
de ingekomen stukken.
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Aanvraag niet wederkerend subsidie Burgerprojecten leefbaarheid Stichting
Kinderevenementen Geersdijk 2019
BH
Advies inzake de aanschaf van een tent door de Stichting Kinderevenementen
Geersdijk.
Conform advies
1. Aan de stichting kinderevenementen Geersdijk een niet wederkerend subsidie
verlenen voor de aanschaf van een nieuwe opslag en verblijftent, overeenkomstig de
Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland en hoofdstuk 14 van de Nadere
Regels Subsidium;
2. Artikel 59, lid 3 van de Nadere Regels Subsidium wordt buiten werking gesteld in
deze specifieke situatie.
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Klimaatbeleid, biobased landbouw
TV
Al langer zoekt het onderzoeksinstituut naar opties om landbouw te verduurzamen en
producten breder in te zetten. In samenwerking met Vlaamse partners start de
Rusthoeve met de teelt van bouwgrondstoffen, die in een circulaire enconomie worden
ingezet. Een locale recreatie-ondernemer heeft interesse. Proeven worden zowel in
Vlaanderen als op Noord-Beveland ingezet. Draagt bij aan een verbreding van de
inkomstenbasis van de moderne duurzame boer.
Aangehouden
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 2 juli 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

