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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 05/03/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 26 februari 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 26 februari 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Concept Samenwerkingsovereenkomst OZO
CPE
De (concept) Samenwerkingsovereenkomst Overleg Zeeuwse Overheden (OZO).
Conform advies
De (concept) Samenwerkingsovereenkomst Overleg Zeeuwse Overheden (OZO)
vaststellen.

003

Voorgenomen samenwerking Zeeuwse ombudsman en Nationale ombudsman
CJ
Kennisgeving voorgenomen samenwerking Zeeuwse ombudsman en Nationale
ombudsman per 1 februari 2019.
Conform advies
De brief van de Zeeuwse ombudsman en de Nationale ombudsman over de
voorgenomen samenwerking per 1 februari 2019 voor kennisgeving aannemen.

004

Aanvraag subsidie Burgerprojecten leefbaarheid werkgroep Soelekerkepolder
BH
Advies inzake subsidieverlening werkgroep Soelekerkepolder.
Conform advies
Aan de werkgroep Soelekerkepolder (aanvrager dhr. M. Dubbeldam) een niet
wederkerend subsidie verlenen van voor het samenstellen en uitbrengen van een
boekje 200 jaar Soelekerkepolder.

005

Project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein
BJP
Project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein.
Conform advies
Instemmen met de verlening van de inzet van de projectleider voor 2019 ten behoeve
van het Project Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein.
Akkoord gaan met de Noord-Bevelandse bijdrage voor dit project.

006

Nadere regels jeugdhulp 2019
LV
Nadere regels jeugdhulp 2019.
Conform advies
Het vaststellen van de nadere regels jeugdhulp 2019.

007

Kadernota Sociaal Domein SWVO 2019 - 2022
BJP
Kadernota Sociaal Domein SWVO 2019 – 2022.
Conform advies
Kennis nemen van de kadernota Sociaal Domein SWVO 2019 - 2022.

008

Bestuursakkoord situatie Intervence
BJP
Bestuursakkoord situatie Intervence.
Conform advies
Instemmen met het bijgevoegde bestuursakkoord tussen de vertegenwoordigers van
de Zeeuwse gemeenten, het Ministerie van J&V en de Raad van Toezicht van
Intervence onder voorbehoud van de mogelijke liquiditeitssteun zoals verwoord in de
memo van de inkooporganisatie. Over deze liquiditeitssteun dient eerst een financiële
onderbouwing te komen voordat hier een besluit over genomen wordt.
Deze stukken ter informatie aan de raad voorleggen.

009

Borden bij toekomstbomen
LdK
In de week van de visie wordt voorafgaand de visie avonden in de dorpshuizen samen
met de Dorpsraad een Toekomstboom gepland. Om deze bomen herkenbaar te maken
worden hier borden bij geplaatst.
Conform advies

010

Ter kennisname: toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk
JJD
Van de gemeente Goes ontvingen wij bijgaande toekomstschets waarbij wij in de
gelegenheid worden gesteld om een reactie op de betreffende recreatievisie voor
Wolphaartsdijk te geven.
Niet conform advies
1. De wethouder verzoekt de toekomstschets met de betrokken gemeenten onderling
te bespreken.
2. Daarna definitief een reactie namens Noord-Beveland te bepalen.
3. De aangeboden toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk van de gemeente
Goes ter kennis brengen van de leden van de raad.

011

Plan van Aanpak Klimaat adaptatie
TV
In het bestuurlijk overleg Water is besloten een Zeeuwse breed convenant op te stellen
om met een breed gedragen Plan van Aanpak de klimaat Adaptatie op te pakken.
Conform advies
Wethouder van gemeente Schouwen-Duiveland machtigen om namens NoordBeveland het convenant pva klimaatadaptatie te laten ondertekenen.

012

Vergroenen van gebruik van fossiel gas via certificaten van het Zeeuws Klimaat
Fonds
TV
Er is nagenoeg geen duurzaam gewonnen gas in Nederland. Die kunnen we dus ook
niet inkopen voor ons verbruik. Tot we alternatieve verwarming hebben kunnen we ons
fossiel gebruikt gas verduurzamen door GvO`s te kopen. Deze Garantie van Oorsprong
kunnen regionaal, landelijk, Europees of mondiaal effect hebben. Door certificaten van
het Zeeuws Klimaat Fonds te kopen worden de verzamelde middelen ingezet in puur
Zeeuwse projecten.
Conform advies
Instemmen om ons fossiel gas verbruik te verduurzamen door certificaten van het
Zeeuws Klimaat Fonds te kopen.

013

Aquacultuur Oost-Zeedijk
MvdM
Bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een definitief pompgebouw en een
ontvangstruimte.
Conform advies
1. Ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.
2. Raad informeren.

014

Gunning raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen 2019-2020
(2021)
DA
Uitvoering geven aan het lopende onderhoud van de elementenverhardingen in de
gemeente Noord-Beveland voor een periode van 2 jaar (2019-2020) met optie voor een
jaar verlenging (2021).
Conform advies
1. Instemmen met de uitvoering van de raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar
(2019-2020) met optie voor een jaar verlenging (2021).
2. Gunning van de raamovereenkomst aan aannemingsbedrijf Jac. Ton.

015

Hernieuwde versie convenant OZO en ondertekeningsmoment
AR
Publiekrechtelijk samenwerkingsconvenant OZO, zie bijgevoegd convenant.
Conform advies
De publiekrechtelijke samenwerkingsconvenant Overleg Zeeuwse Overheden
vaststellen.

016

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

