CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Vergaderdatum
Aanvang
Aanwezig

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

12 november 2019
08:30
A.M. Demmers-van der Geest, A.G. van der Maas, A.P.L.M. SlenterJamar, drs. D. Sinke

Z19.000334 / D19.185130
Notitie Grondprijzen en parameters grondexploitatie 2020 en
Grondprijsbrief 2020
B&P

Advies

Bijgaande Notitie Grondprijzen en parameters grondexploitatie 2020
Gemeente Noord-Beveland en de Grondprijsbrief 2020 voor wensen
en/of bedenkingen aanbieden aan de gemeenteraad.

Besluit

Bijgaande Notitie Grondprijzen en parameters grondexploitatie 2020
Gemeente Noord-Beveland en de Grondprijsbrief 2020 voor wensen
en/of bedenkingen aanbieden aan de gemeenteraad

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000332 / D19.185131
Geopark Schelde Delta
B&P

Advies
De VZG heeft een ledenbrief doen toekomen betreft de
intentieverklaring Geopark Schelde Delta. Tevens is in de ledenbrief
het verzoek opgenomen om de vicevoorzitter mevrouw van Egmond,
burgemeester van de gemeente Reimerswaal, te machtigen om
namens de VZG de intentieverklaring Geopark Schelde Delta te
ondertekenen.
Besluit
1. Kennis nemen van de ledenbrief van de VZG betreft 'definitieve
tekst intentieverklaring Geopark Schelde Delta' en de daarbij
behorende stukken;
2. instemmen met het verzoek vicevoorzitter van de VZG, mevrouw
van Egmond (burgemeester van Reimerswaal), te machtigen namens
de VZG de intentieverklaring Geopark Schelde Delta te

ondertekenen;
3. de VZG op de hoogte brengen middels bijgevoegde brief voorzien
van de getekende volmacht;
3. de leden van de raad in kennis stellen van het project Geopark
Schelde Delta door middel van bijgevoegde memo en presentatie.

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000367 / D19.185163
Tweejaarlijkse schouwing zwerfafval
Staf BMO

Advies

Geen nadere maatregelen treffen nu Noord-Beveland wederom zeer
schoon blijkt.

Besluit

Geen nadere maatregelen treffen nu Noord-Beveland wederom zeer
schoon blijkt.

Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000480 / D19.185244
het jaarverslag 2018 van de bezwaren- en klachtencommissie voor
kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad.
B&P

Advies

De bezwaren- en klachtencommissie brengt elk jaar verslag uit over
de adviezen die de commissie heeft uitgebracht aan het in bezwaar
bevoegde bestuursorgaan. In het verslag wordt aangegeven tegen
welke (typen) besluiten een bezwaarschrift is ingediend en hoe het
advies luidde van de bezwarencommissie. Tevens wordt aandacht
besteed aan beroepszaken, die eerst in bezwaar door
de bezwarencommissie zijn behandeld en waarin inmiddels een
uitspraak is gedaan. Daarnaast wordt in het verslag aangegeven
welke klachten er zijn ingediend en hoe de commissie omtrent de
afhandeling van de klacht heeft geadviseerd, dan wel welk advies de
Zeeuwse Ombudsman heeft gegeven omtrent de klacht. De functie
van het verslag is tweeledig: allereerst dient het als verslaglegging
voor de bezwaren- en klachtencommissie om inzichtelijk te maken
hoeveel en welke type zaken zijn behandeld en ook als toetsingskader
voor de juistheid van de adviezen, gelet op in beroep gedane
uitspraken. Ten tweede heeft het verslag als functie om de
bestuursorganen te informeren over de ontvangen bezwaren en
klachten en om lering te trekken uit de adviezen die de bezwaren- en
klachtencommissie uitbrengt.

Besluit

Het jaarverslag 2018 van de bezwaren- en klachtencommissie voor

kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad, alsmede de
gemeenteraad middels een memo informeren over wat er met de
aanbevelingen uit het jaarverslag 2017 is gedaan en welke
voornemens er zijn ten aanzien van de aanbevelingen uit het
jaarverslag 2018.
Beslissing

Zaaknummer /
Documentnummer
Onderwerp
Afdeling

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z19.000442 / D19.185260
Verantwoording Akkerleven raamovereenkomst 2019 en verzoek
raamovereenkomst 2020
B&P

Advies

1. Instemmen met de verantwoording addendum 2019
raamovereenkomst Akkerleven.
2. Instemmen
met
het
aangaan
van
bijgevoegde
raamovereenkomst met Stichting Akkerleven en aldus
opdrachtverstrekking voor het jaar 2020.
3. Dit ter kennis brengen van de leden van de raad.

Besluit

1. In te stemmen met de verantwoording addendum 2019
raamovereenkomst Akkerleven.
2. In te stemmen met het aangaan van bijgevoegde
raamovereenkomst met Stichting Akkerleven en aldus
opdrachtverstrekking voor het jaar 2020.
3. Dit ter kennis te brengen van de leden van de raad.

Beslissing

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 12 november 2019
de secretaris,

de voorzitter,

