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Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders

Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, A.G. van der Maas, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D.
Sinke, secretaris
Afwezig lid: W.H.J.M. Schenkelaars
Besluitenlijst voor de vergadering van 27/08/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 20 augustus 2019

De besluitenlijst van de B&W vergadering van 20 augustus 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Aanvraag facilitering boek Zeeuwse streekdrachten 2019.
BH
Advies betreffende het ondersteunen van het uitbrengen van een boek door de
Zeeuwse streekdrachten.
Conform advies
Aan de Zeeuwse Streekdrachten een financiele bijdrage verlenen voor het uitbrengen
van het derde deel van de Zeeuwse streekdrachtkleding Goed Gemutst.

003

Voorstel aankoop schilderij 'September in Zeeland' van kunstschilder Teun
Nijkamp
LdK
Op 7 augustus jl. ontvingen wij van Jet Nijkamp, dochter van overleden kunstschilder
Teun Nijkamp een brief met een voorstel tot aankoop van het schilderij 'September in
Zeeland'.

Conform advies
Niet overgaan tot aankoop van het schilderij 'September in Zeeland' van kunstschilder
Teun Nijkamp.

004

Aanvraag structureel subsidie Stichting Streekomroep de Bevelanden 2019.
BH
Advies betreffende subsidieverlening aan de Stichting Streekomroep de Bevelanden.
Conform advies
a. Aan de Stichting Streekomroep de Bevelanden een voorschot structureel subsidie
verlenen voor het maken en uitzenden van een radioprogramma, ingaande 1 januari
2019.
b. Het derde lid van artikel 52 van de Nadere Regels Subsidium buiten werking stellen
en in dit specifieke geval vervangen door een maximaal subsidie per huishouden.
c. Middels de eerstvolgende berap de begrotingspost ophogen.

005

Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit
WK
Jaarlijks dient de welstandscommissie (of commissie ruimtelijke kwaliteit) verslag uit te
brengen hoe er is omgegaan met het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van de gemeente.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen.
Ter kennisname brengen aan de raad.

006

Operationeel samenwerken gemalenbeheer
DA
Begin 2018 hebben de gemeenten Noord-Beveland, Borsele, Goes, Kapelle,
Reimerswaal en Tholen aan de werkgroep “operationeel gemalenbeheer” opdracht
gegeven de samenwerking op gebied van het beheer van de rioolgemalen en de
pompunits drukriolering op de Bevelanden en Tholen op te pakken en te ontwikkelen.
De vraagstelling om een borgingsdocument op te stellen is door de werkgroep
beantwoord d.m.v. bijgesloten concept borgingsdocument. In dit borgingsdocument is
afgesproken dat alle deelnemende partijen bijdragen in de kosten die de samenwerking
met zich meebrengt binnen de 3 modules: Data, Planvorming en Onderhoud en
uitvoering.
Conform advies
Instemmen met deze overeenkomst tussen de deelnemende partijen met als doel: De

kwetsbaarheid van gemalenbeheer te verminderen, de kwaliteit van gemalenbeheer te
vergroten.

007

Herinrichting Ringweg te Colijnsplaat
DA
Uitvoering geven aan de herinrichting van de Ringweg te Colijnsplaat
Conform advies
- Instemmen met het ontwerp van de herinrichting van de Ringweg te Colijnsplaat.
- Het werk gunnen aan de laagste inschrijver.

008

Convenant Veerse Meer
TV
Het Convenant Veerse Meer had een looptijd tot eind 2018. In het najaar van 2018 is
bestuurlijk besproken de periode 2019-2020 te benutten voor een herziening van het
Convenant. Een complexe opgave waarbij hedendaagse uitdagingen een plaats dienen
te krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de energietransitie, klimaatveranderingen,
verandering van de recreatiesector en beroepsvisserij. De bij het beheer benodigde
kosten dienen gedurende deze overgangsperiode geborgd te worden.
Conform advies
Instemmen met de overgangsperiode waarbij middelen voor uitvoering geborgd zijn.

009

Veerse Meer Visie
TV
De vigerende Veerse Meer visie dateert van 2004. Het laatste uitvoeringsprogramma
liep van 2010 tot 2015.
Met de Omgevingswet in aantocht is besloten in lijn met de Kustvisie ook een breed
gedragen Veerse Meer visie op te stellen. Het Omgevingsplan van de provicie zet de
vorming van een solide en doordachte Veerse Meer visie onder druk. De tijd is te kort
voor een breed gedragen stuk. Gekozen is voor fasering. Eerst de startnotitie en later
een verdieping met een visie. De Startnotitie kan de bouwstenen bieden voor de
Omgevingsvisie 2021 van de provincie. Eind 2020 kan de Veerse Meer visie gereed
zijn.
Conform advies
Instemmen met de gekozen fasering, de inhoud van de Startnotitie en de Kaart.
De Raad de Startnotitie en de Kaart als uitgangspunt laten vaststellen.

010

Schadevergoeding ex. artikel 82 AVG
CJ
Op 23 juli 2019 heeft de gemachtigde van een betrokkene verzocht om
schadevergoeding ex artikel 82 AVG
Conform advies
Verzoek om schadevergoeding ex artikel 82 AVG gemotiveerd afwijzen en mededelen
dat dit geen besluit betreft.

011

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 03/09/2019

de secretaris,

de voorzitter,

