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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.G. van der Maas, W.H.J.M. Schenkelaars, A.P.L.M. Slenter-Jamar en drs. D. Sinke,
secretaris
Afwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest
Besluitenlijst voor de vergadering van 16/07/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : W.H.J.M. Schenkelaars

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 9 juli 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 9 juli 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Monitor Q1 2019 Jeugdhulp
BJP
Monitor Q1 2019 Jeugdhulp.
Conform advies
Kennis nemen van de monitor Q1 2019 Jeugdhulp en deze ter informatie naar de raad
sturen.

003

Rapportage WIZ Q1 2019
BJP
Rapportage WIZ Q1 2019.
Conform advies
Kennis nemen van de eerste kwartaalrapportage 2019 van WIZ en deze ter informatie
naar de raad sturen.

004

Subsidieverantwoording en jaarstukken 2018 VVV Zeeland
LdK
VVV Zeeland legt jaarlijks conform vastgestelde eisen uit de subsidiebeschikking
rekening en verantwoording af aan de hand van een goedgekeurde jaarrekening en
een evaluatie van de prestatieafspraken.
Conform advies
1. Instemmen met de jaarstukken en verantwoording van de prestatieafspraken;
2. de subsidie aan VVV Zeeland over 2018 vaststellen;
3. één en ander ter kennis brengen aan de leden van de raad.

005

Afhandeling Wob-verzoek Sedgwick Nederland TPA B.V. inzake netwerkschade
Oost Zeedijk nr. 9 te Colijnsplaat
CJ
Afhandeling ingekomen Wob-verzoek van Sedgwick Nederland TPA B.V. van 27 juni
2019 inzake een netwerkschade d.d. 30 juli 2018 aan het adres Oost Zeedijk nr. 9 te
Colijnsplaat.
Conform advies
Wob-verzoek afwijzen wegens het ontbreken van de verzochte documenten.

006

Gegevensverstrekking en samenwerking ten behoeve van het Kwalitatief
Woononderzoek Zeeland
CJ
De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben een gezamenlijk Kwalitatief
Woononderzoek Zeeland gestart, welk onderzoek wordt uitgevoerd door Stec Groep
B.V. Ten behoeve van dit onderzoek dienen gegevens, waaronder ook gegevens die
privacygevoelig zijn door de partijen aan Stec Groep B.V. te worden verschaft.
Conform advies
Instemmen met:
- de samenwerking tussen de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten ten
behoeve van het uitvoeren van het Kwalitatief Woononderzoek Zeeland (KWOZ),
hiertoe de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aangaan en de bijgevoegde
volmacht aan Gedeputeerde Staten verstrekken;
- de verzochte gegevens uit de Basisregistratie Personen en uit het WOZ-register
conform de Uitvraag Stec Groep B.V. aan Stec Groep B.V. verstrekken en bijgevoegde
verwerkersovereenkomst aangaan met Stec Groep B.V., waarin het doel en de
middelen van de gegevensverwerking en de verantwoordelijkheden hieromtrent worden
vastgelegd.

007

Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren
BJP
Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren.
Conform advies
- Het vaststellen van de Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren.
- De lokale invulling van de Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren intern binnen de
gemeente implementeren in samenwerking met lokale partners.
- Instemmen met implementatievoorstel en borging Zeeuwse regiekaart (de-)escaleren.

008

Subsidie stichting leergeld 2019
BJP
Subsidie stichting leergeld 2019.
Conform advies
Aan de stichting Leergeld Oosterschelderegio een subsidie te verstrekken voor 2019
ter ondersteuning van kinderen in minimagezinnen voor schoolkosten.

009

Offerte Stichting Eindeloos Eiland Noord-Beveland inzake project Rond de Pomp
JJD
Bijgaand treft u andermaal de offerte aan voor het ontwerptraject Rond de Pomp van
de Stichting eindeloos Eiland Noord-Beveland. Ditmaal echter ook voorzien van de
onderzoeksresultaten inzake draagvlak bij de ondernemers van Noord-Beveland om bij
te dragen in de kosten van het projectplan. Nu niet is gebleken van dit draagvlak is het
advies om niet in te stemmen met de voorgelegde offerte en dit mee te delen aan de
stichting.
Conform advies
1. Kennis nemen van de onderzoeksresultaten inzake draagvlak bij ondernemers om
bij te dragen in de kosten van het projectplan 'Ontwerptraject rond de Pomp'.
2. Op grond van de uitkomst van de onderzoeksresultaten niet instemmen met de
voorgelegde offerte.
3. Uw besluit ter kennis brengen van de indieners van de offerte.
4. Uw besluit ter kennis brengen aan de leden van de raad.

010

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020
AR
Bijlage; Brief Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020.
Conform advies
Instemmen met principe akkoord.

011

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 23 juli 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

