*19.0001519*
19.0001519

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 03/09/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING van 27 augustus 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 27 augustus 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Aanstelling onbezoldigd ambtenaren en aanwijzing toezichthoudend
ambtenaren.
DD
Handhaving Support levert voor ons een toezichthouder die weekenddiensten draait.
Verder draait ook de boa in opleiding van de gemeente Kapelle diensten bij ons in het
kader van zijn leertraject. Deze toezichthouders dienen te worden aangewezen op de
gebruikelijke wijze.
Conform advies
De toezichthouders aanwijzen in het kader van artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht en aan te stellen als onbezoldigde ambtenaren als bedoeld in artikel 5:11
van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.10 lid 3 van de Wabo, gelet op artikel
1:2 lid 1 onder g van de C.A.R.-U.W.O.

003

Jaarstukken 2018, 3e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 VRZ

LvI
- Voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 en vastgestelde begroting
2020 VRZ.
- Geen zienswijze indienen op de 3e begrotingswijziging 2019 VRZ.
Conform advies
- Voor kennisgeving aannemen van de jaarstukken 2018 en vastgestelde begroting
2020 VRZ.
- Geen zienswijze indienen op de 3e begrotingswijziging 2019 VRZ.

004

Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
JK
In februari 2019 is de VNG-commissie akkoord gegaan met het maken van afspraken
tussen alle gemeenten over de manier waarop gezamenlijk de verantwoordelijkheid
wordt genomen voor de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang. Uit
herhaalde onderzoeken naar de toegankelijkheid bleek dat de afspraken onjuistheden
bevatten. Op deze onjuistheden zijn de beleidsregels aangepast. Het is van belang dat
alle gemeenten de beleidsregels onderschrijven en uitvoeren. Daarom wordt het
bijgaande convenant ter vaststelling aangeboden. Wethouder Slenter wordt gevraagd
het convenant namens onze gemeente te ondertekenen.
Conform advies
1. De beleidsregels inzake de toepassing van de landelijke toegankelijkheid van de
maatschappelijke opvang voor ingezetenen van Nederland vaststellen;
2. De vastgestelde beleidsregels publiceren in het gemeenteblad;
3. Wethouder Slenter mandateren om het Convenant Landelijke Toegankelijkheid
Maatschappelijke Opvang te ondertekenen;
4. CZW-bureau de opdracht te geven te onderzoeken hoeveel personen er geweigerd
worden bij de maatschappelijke opvang wanneer de huidige voorzieningen niet
passend zijn of vol zitten buiten kantooruren en wat de afkomst van deze personen is.
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Kennisgeving besluiten AB-vergadering juni 2019
LdK
Gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool brengt u middels bijgaande
brief op de hoogte van de genomen besluiten tijdens de AB-vergadering gehouden op
27 juni jl.
Conform advies
Kennisnemen van de genomen besluiten.

006

Aanvraag tot vaststelling incidenteel subsidie Stichting het Watersnoodmuseum.
BH
Advies betreffende het vaststellen van incidenteel subsidie voor de tijdelijke
tentoonstelling Johannis de Rijke.
Conform advies
De eenmalige subsidie De Stichting Het watersnoodmuseum vaststellen.

007

Uitstel aanvraag subsidie VVV Zeeland 2020
LdK
Op het moment werkt VVV Zeeland aan een plan om een nieuwe, financieel gezonde
toekomst te bewerkstelligen. VVV Zeeland dient dit plan voor 6 september aan te
bieden aan de Provincie. Om die reden is het op dit moment nog niet mogelijk een
goed onderbouwde subsidieaanvraag in te dienen voor 2020. VVV Zeeland vraagt
daarom uitstel voor het indienen van de aanvraag tot 1 oktober 2019.
Conform advies
Instemmen met het uitstellen van de subsidieaanvraag 2020 door VVV Zeeland tot 1
oktober 2019.

008

Revitalisering van het parkeerterrein en de strandroute De Banjaard
DA
Uitvoering geven aan de revitalisering van het parkeerterrein en de strandroute De
Banjaard
Conform advies
- Instemmen met de uitvoering van de werkzaamheden
- Het werk gunnen

009

Actualisering mandaatbesluit RUD Zeeland
DD
Actualisering van het Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 n.a.v. gewijzigde regelgeving
en wijziging takenpakket. Tevens intrekking van Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014.
Conform advies
Het geactualiseerde Mandaatbesluit RUD Zeeland vaststellen en bekendmaken in het
gemeentelijk advertentieblad. Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 intrekken.

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 10/09/2019

de secretaris,

de voorzitter,

