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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 10/09/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 3 september 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 3 september 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Aanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing toezichthoudend ambtenaar
Handhaving Support.
DD
Handhaving Support zal voor ons de controles op naleving van de Drank- en
Horecawet uitvoeren van 2019 tot en met 2021. De betreffende toezichthouders dienen
te worden aangewezen op de gebruikelijke wijze.
Conform advies
Toezichthouder aanwijzen in het kader van artikel 5.11 van de Algemene wet
bestuursrecht, artikel 41 lid 1 sub b van de Drank- en Horecawet en de "Regeling
toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet" en aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar in de functie van toezichthouder met opsporingsbevoegdheid als bedoeld in
de artikelen 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

Consultatie voorlopige bestuurlijke opdracht verkenning samenwerking GGD,
RUD en VRZ

DD
De gemeenschappelijke regelingen GGD Zeeland, RUD Zeeland en VR Zeeland
informeren de deelnemers per brief over het verkenningstraject inzake samenwerking
tussen de regelingen.
Conform advies
Kennis nemen van verkenningsbrief en deze ter consultatie voorleggen aan de raad.

004

Ontwikkelingen decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
JJ
Begin juli heeft de VNG de gemeenten geïnformeerd over het akkoord dat zij met het
Rijk heeft bereikt over de decentralisatie Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke
Opvang (MO). Via dit voorstel wordt u daarover geïnformeerd. Daarnaast wordt u
hierbij geïnformeerd over de sleutelnotitie Beschermd Wonen Zeeland, die is opgesteld
door de proeftuin cliëntperspectief.
Conform advies
Kennis nemen van de ontwikkelingen van de decentralisatie Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang en de sleutelnotitie Beschermd Wonen Zeeland.

005

Besluit op bezwaar, omgevingsvergunning Dokter Maasstraat 4 Clp, het bouwen
van een dierenverblijf en een hek
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een dierenverblijf en een
hek bij het zorgcentrum aan de Dokter Maasstraat 4 in Colijnsplaat. Tegen dit besluit
zijn er bezwaarschriften ingediend. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden bij de
bezwarencommissie. Er is advies uitgebracht.
Conform advies
- het bezwaarschrift van buurtgenootschap Colijnsplaat niet ontvankelijk verklaren
- de andere bezwaarschriften ontvankelijk verklaren
- de bezwaarschriften ongegrond verklaren
- het bestreden besluit handhaven

006

Omgevingsvergunning omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning, uitspraak
rechtbank
WK
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het omzetten van de bedrijfswoning naar
een burgerwoning. Er is beroep ingesteld en naar aanleiding van dit beroep heeft de

rechtbank de STAB ingezet om onderzoek te doen. Inmiddels heeft er ook een
hoorzitting plaatsgevonden en heeft de rechtbank uitspraak gedaan.
Conform advies
Voor kennisgeving aannemen.
Het griffierecht betalen
De proceskosten betalen.

007

Intentieverklaring Geopark Schelde Delta
LdK
De VZG heeft een tweetal ledenbrieven doen toekomen betreft de intentieverklaring
Geopark Schelde Delta. Enerzijds wordt er gevraagd naar de bereidheid tot het
onderteken van de intentieverklaring Geopark Schelde Delta. Anderzijds wordt er
gevraagd om een inhoudelijke reactie op de concept-intentieverklaring Geopark
Schelde Delta.
Conform advies
1. Bereidheid tonen tot het ondertekenen van de intentieverklaring Geopark Schelde
Delta;
2. De voorgestelde brief versturen als inhoudelijk reactie op de conceptintentieverklaring.

008

Regionale Woonvisie De Bevelanden
WK
Er is door de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal een
gezamenlijke woonvisie opgesteld. Deze woonvisie dient door de raden te worden
vastgesteld. In de gezamenlijke woonvisie wordt op strategisch niveau het te voeren
woonbeleid voor de regio vastgelegd. De gezamenlijke doelen en kaders zijn
geformuleerd.
Conform advies
De gemeenteraad voorstellen om de regionale woonvisie te behandelen en vast te
stellen.

009

Reactie op petitie Colijnsplaat inzake arbeidsmigranten en notitie uitgangspunten
huisvesting arbeid
CJ
Op 1 augustus 2019 heeft het Buurt Comité Kern Colijnsplaat een petitie overhandigd
aan een vertegenwoordiging van het college van b en w ter zake de huisvesting van
arbeidsmigranten. Als bijlage bij dit voorstel is een brief gevoegd in antwoord op de
petitie. Tevens wordt voorgesteld om de notitie uitgangspunten huisvesting

arbeidsmigranten vast te stellen, waarbij het college verzocht wordt akkoord te gaan
met de inhoud hiervan.
Conform advies mits
Brief verzenden aan Buurt Comité Kern Colijnsplaat en akkoord gaan met de inhoud
van de notitie uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten, waarbij de huidige stand
van zaken bij huisvesting van arbeidsmigranten en overlastsituaties wordt geschetst.
De notitie hanteren als beleidsregel.

010

SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 17/09/2019

de secretaris,

de voorzitter,

