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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 02/07/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 25 juni 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 25 juni 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Mediatraining
SEK
Het voorstel om een mediatraining te volgen.
Conform advies mits
Mediatraining voor college inplannen na komst nieuwe burgemeester.

003

Nieuwjaarsreceptie & 25-jarig bestaan
SEK
Het voorstel een koppeling maken tussen de nieuwjaarsreceptie en het 25-jarig
bestaan (het 25-jarig bestaan is op 1 januari 2020).
Conform advies

004

Autorisatiebeleid MensCentraal
BJP
Autorisatiebeleid MensCentraal.
Conform advies
Instemmen met het autorisatiebeleid MensCentraal.

005

Kruisjeslijst Zeeuwse samenwerking sociaal domein
BJP
Kruisjeslijst Zeeuwse samenwerking sociaal domein.
Conform advies
- Akkoord gaan met het overzicht (‘kruisjeslijst’) van onderwerpen van samenwerking
en de mate (schaal) waarop die samenwerking kan plaatsvinden.
- Akkoord gaan met de projectopdracht met betrekking tot de meest passende
organisatievorm(en) voor het uitvoeren van de taken waarop de gemeenten willen
samenwerken in het sociaal domein.

006

Project Rond de Pomp
JJD
Bijgaand treft u een tweetal alternatieven aan voor het project Rond de Pomp. De
offerte vor het ontwerptraject Rond de Pomp van de Stichting Eindeloos Eiland NoordBeveland en de VVV is eerder al aan u aangeboden maar aangehouden. Uw vragen
zijn thans beantwoord hetgeen tot dit aangepaste advies heeft geleid, dat eveneens is
voorzien van een alternatief.
Aangehouden

007

Concept Regionale Energie Strategie
TV
Sinds het najaar van 2018 werken we als gezamenlijke overheden en Enduris aan een
concept-RES. Deze is voltooid en na akkoord van de college`s rijp om naar Den Haag
verstuurd te worden. In Den Haag worden van de 30 regios`s de RES-en samen
gevoegd, doorgerekend en getoetst aan de gestelde doelen.
Niet conform advies
Het college neemt kennis van de bouwstenen RES Zeeland.

008

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

009

Verrekening neveninkomsten, kalenderjaar 2018, collegeleden Noord-Beveland
AR
Op grond van de artikelen 44 en 66 Gemeentewet geldt voor het college een plicht tot
het verrekenen van neveninkomsten van de politieke ambtsdragers. De politieke
ambtsdragers zijn verplicht om jaarlijks in een digitale omgeving (NIPA-applicatie)
gegevens te verstrekken over neveninkomsten. Uw college neemt over alle politieke
ambtsdragers (parttime, fulltime, overgangsrecht of waarneming) een besluit met
betrekking tot de verrekening
Conform advies
Het college besluit, met inachtneming van de individuele adviezen uit de NIPAapplicatie, dat over 2018 voor mevrouw A.M. Demmers-van der Geest, mevrouw
A.P.L.M. Slenter-Jamar, de heer M.J.A. Delhez, de heer A.G. van der Maas, de heer
P.L. de Putter en de heer W.H.J.M. Schenkelaars geen verrekening van
neveninkomsten hoeft plaats te vinden.

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 9 juli 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

