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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
en drs. D. Sinke, secretaris
Afwezige leden: A.P.L.M. Slenter- Jamar
Besluitenlijst voor de vergadering van 29/10/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest
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BESLUITENLIJST B&W VERGADERING 22 oktober 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 22 oktober 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Aanstelling onbezoldigde ambtenaren en aanwijzing toezichthoudende
ambtenaren Handhaving Support
DD
Handhaving Support zal voor ons de controles op naleving van de Drank- en
Horecawet uitvoeren van 2019 tot en met 31 mei 2022. De betreffende toezichthouders
dienen te worden aangewezen op de gebruikelijke wijze.
Conform advies
NM, SvR en TvB, LvD en MW aanwijzen als toezichthouder 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 als bedoeld
in de 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.
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Jaarverslag 2018 van de Commissie bezwaarschriften van GR De Bevelanden
CJ
Kennisnemen van het jaarverslag 2018 van de Commissie bezwaarschriften van GR
De Bevelanden.
Conform advies
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Gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Personen aan Motivaction
CJ
Het Platform De Bevelanden heeft op 5 juni 2019 een overeenkomst tot het doen van
onderzoek gesloten met Motivaction op grond waarvan Motivaction een kwantitatief
onderzoek uitvoert naar het functioneren van regio De Bevelanden op het gebied van
wonen, werken en recreëren. Motivaction heeft voor het uitvoeren van een steekproef
1.200 adresgegevens van inwoners van de gemeente Noord-Beveland uit de
Basisregistratie Personen nodig.
Conform advies
De verzochte gegevens uit de Basisregistratie Personen verstrekken aan Motivaction
en bijgevoegde verwerkersovereenkomst aangaan met Motivaction, waarin het doel en
de middelen van de gegevensverwerking en de verantwoordelijkheden hieromtrent
worden vastgelegd.
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Overeenkomst t.b.v. uitvoering historisch wetenschappelijk onderzoek naar de
geschiedenis van de gemeente Noord-Beveland c.q. het eiland Noord-Beveland
vanaf de prehistorie tot en met de zestiende eeuw
CJ
De gemeenteraad heeft eerder een geldbedrag beschikbaar gesteld voor het uitvoeren
van een historisch wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente
Noord-Beveland c.q. het eiland Noord-Beveland vanaf de prehistorie tot en met de
zestiende eeuw. Thans wordt voorgesteld de bijbehorende overeenkomst met de
wetenschappelijk onderzoeker ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek aan te
gaan.
Conform advies
Akkoord gaan met het aangaan van bijgaande (*) overeenkomst inzake het uitvoeren
van historisch wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente
Noord-Beveland c.q. het eiland Noord-Beveland vanaf de prehistorie tot en met de
zestiende eeuw.
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Kennisnemen van oproep Nationale Ombudsman over problematiek Wmohulpmiddelen en informeren bij Afdeling WIZ van GR de Bevelanden omtrent de
gemeentelijke situatie rondom Wmo-hulpmiddelen
CJ
Op 15 oktober 2019 heeft de Nationale Ombudsman een brief gezonden aan alle
colleges van b en w van Nederlandse gemeenten en aan de gemeenteraden inzake de
problematiek omtrent Wmo-hulpmiddelen.
Ter kennisname
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Duurzame mobilteit
TV
De overheid staat voor de opgave mee te werken aan het realiseren van openbare
laadpunten voor elektrische mobiliteit. De huidige constructie met Allego is erg risico
mijdend en werkt niet snel genoeg. Een lokale partij, Agri Snellaad, is bereid meer
risico te nemen en op eigen kosten Laadinfra te plaatsen in onze gemeente. De
strategie van Agrie Snellaad past naadloos in de Zeeuwse RES, tafel mobiliteit.
Niet conform advies
Beleid opstellen en nadere uitwerking van de afspraken. Daarna opnieuw aanbieden
voor besluitvorming.
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Aankoop grond aan Het Rip in Kamperland
KS
Aankoop grond aan Het Rip in Kamperland.
Conform advies
Aangaan van bijgaande koopovereenkomst in verband met de aankoop van een
gedeeltelijk perceel gelegen aan Het Rip in Kamperland.
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Steiger vissershaven Colijnsplaat
JK
De werkzaamheden voor het verwijderen van de oude steigers en het aanbrengen van
een vervangende tijdelijke maatregel is aanbesteed. Tevens is de leverantie voor de
tweedehands voorzieningen afgeprijsd. Voorgesteld wordt het werk te gunnen en
opdracht te verstrekken voor de leverantie.
Conform advies
- Gunnen van de werkzaamheden aan aannemingsmaatschappij Van der Straaten te
Hansweert;
- Opdracht verstrekken tot leverantie van de pontons aan Inter Boat Marinas;
- Afspraken maken met Watersportvereniging Noord-Beveland over hun steigers;
- Stakeholders informeren over de aanpak.

010

Benchmark wegen
DA
Het afgelopen jaar hebben de medewerkers wegen van alle Zeeuwse gemeenten en
het waterschap deelgenomen aan een benchmark wegen. Het doel van de benchmark
wegen was drieledig;
* inzicht in de eigen prestaties en de prestaties ten opzichte van elkaar,
* leren van elkaar en leren met elkaar,
* en het opzetten van een kennisplatform voor professioneel wegbeheer.
Het traject is in één jaar doorlopen en heeft de deelnemende overheden veel
opgeleverd. Er is meer inzicht in het eigen presteren, er is
Conform advies
- Kennis nemen van het rapport benchmark wegen.
- De werkgroep optimalisering wegbeheer vragen de mogelijkheden te onderzoeken
om de inrichting van de begrotingen meer af te stemmen.
- In 2022 een nieuwe benchmark uitvoeren.
- Instemmen met de oprichting van een kennisplatform wegen.
- Relatie met begroting gemeente Noord-Beveland duidelijk maken.

011

Bestuursrapportage 2019 + oplegger. 3e begrotingswijziging 2019 en 1e
begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De
Bevelanden
EN
Bestuursrapportage 2019 + oplegger, 3e begrotingswijziging 2019 en 1e
begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De
Bevelanden.
Conform advies
-Kennis nemen van de Bestuursrapportage 2019 + oplegger, de 3e begrotingswijziging
2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 van de GR Samenwerking De Bevelanden en
bijbehorende aanbiedingsbrieven.
-De Gemeenteraad Noord-Beveland voorstellen om uiterlijk 19 november 2019 het
dagelijks bestuur GR Samenwerking De Bevelanden schriftelijk te informeren dat de
gemeenteraad van Noord-Beveland geen zienswijze in zal dienen en akkoord gaat met
de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 van GR
Samenwerking De Bevelanden en bijbehorende aanbiedingsbrieven.
- Als opmerking mee te geven in de toekomst graag een uitgebreidere toelichting te
zien aansluitend bij de informatiebehoefte van de raadsleden.
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SLUITING

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 5 november 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

