Gemeente Noord-Beveland
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders
Aanwezige leden: A.M. Demmers-Van der Geest, W.H.J.M. Schenkelaars, A.G. van der Maas, A.P.L.M.
Slenter- Jamar en drs. D. Sinke, secretaris
Besluitenlijst voor de vergadering van 05/11/2019
08:30 uur, Wissenkerke
Voorzitter : A.M. Demmers-Van der Geest

001

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING van 29 oktober 2019
De besluitenlijst van de B&W vergadering van 29 oktober 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

002

Consultatie Regionaal Risicoprofiel
LvI
Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s stelt het bestuur van de Veiligheidsregio eens
per vier jaar een regionaal risicoprofiel vast. Dit risicoprofiel vormt de basis van het
beleidsplan dat eveneens eens per vier jaar wordt opgesteld. Voordat het risicoprofiel
wordt vastgesteld, worden gemeenteraden geconsulteerd.
Conform advies
1. Kennisnemen van het concept-Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
Zeeland 2019-2023, versie 1.1;
2. De raad voorstellen om onder vermelding van een aantal opmerkingen in te
stemmen met het opgestelde concept-risicoprofiel.

003

1e wijziging APV 2018 i.v.m. bepaling inzake vuurwerkvrije zones
LvI
Op 20 september 2018 is de APV 2018 vastgesteld. De gemeenteraad heeft toen geen
gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om bij verordening het aanwijzen van
vuurwerkvrije zones door het college van b&w mogelijk te maken. Nieuwe inzichten
leiden ertoe dat het wenselijk is om deze bevoegdheid alsnog bij verordening toe te
kennen. Een gevolg hiervan is bijgevoegde wijziging van de APV 2018.
Conform advies
De raad voorstellen tot vaststelling van de verordening tot 1e wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening Noord-Beveland 2018 conform aangehecht
ontwerp.

004

Begrotingswijziging 2019 en 2020 Veilig Thuis
JK
Vanuit de GGD Zeeland is voor de uitvoering van Veilig Thuis Zeeland een
begrotingswijziging voor 2019 en 2020 ontvangen. U wordt voorgesteld om bijgevoegd
raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 19
december aanstaande. In dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen
met voornoemde begrotingswijzigingen.
Conform advies
U wordt voorgesteld om bijgevoegd raadsvoorstel, betreffende de
begrotingswijzigingen 2019 en 2020 Veilig Thuis, voor te leggen aan de gemeenteraad
in de raadsvergadering van 19 december aanstaandeen en in de tussentijd de GGD te
vragen om een reactie op het advies van de begeleidingscommissie .

005

Rapportage WIZ Q2 2019
BP
Rapportage WIZ Q2 2019.
Conform advies
Kennisnemen van de tweede kwartaalrapportage 2019 van WIZ en deze ter informatie
naar de raad te sturen.

006

Aanvraag subsidie Burgerprojecten Leefbaarheid 2019
BH
Advies betreffende de Protestantse Gemeente Kats-Kortgene een subsidie toekennen
voor het project filmdocumentaire, 3-dimensionale scan en publiekelijk evenement in
januari 2020.
Conform advies
Aan de Protestantse Gemeente Kats-Kortgene een niet wederkerend subsidie
toekennen voor het project filmdocumentaire 3-dimensionale scan van de Kerk ven
publiekelijk evenement in januari 2020, conform de Algemene Subsidieverordening
Noord-Beveland 2014 en hoofdstuk 14 van de Nadere Regels Subsidium.

007

Kadernotitie Omgevingsvisie Noord-Beveland
MvH
Voorstel om de kadernotitie van de Omgevingsvisie Noord-Beveland ter vaststelling
voor te leggen aan de Raad.
Conform advies
De kadernotitie ‘Van Toekomstvisie naar een Omgevingsvisie’ ter vaststelling
aanbieden aan de Raad.

008

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Noord-Beveland 2030
MvH
Voorstel om het Uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030
ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.
Conform advies met als aanvulling de opdracht om het programma verder uit te werken
in ambtelijke inzet en een financiële vertaling te maken.
De kadernotitie ‘Van Toekomstvisie naar een Omgevingsvisie’ ter vaststelling
aanbieden aan de Raad.

009

Aanvraag structureel subsidie St. Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 2020
BH
Advies betreffende het verlenen van een structureel subsidie 2020.

Conform advies
Subsidie verstrekken o.b.v. de verordening. Eventueel specifiek evenement
beoordelen o.b.v. incidentele subsidies.

010

Vaststelling subsidie peutergroepen 2019
JK
Van Kibeo is het verzoek gekomen om de verleende reguliere subsidie voor het
verzorgen van de peutergroepen op Noord-Beveland in 2018 vast te stellen.
Conform advies
De verleende subsidie aan Kibeo voor het verzorgen van de peutergroepen
op Noord-Beveland in 2018 vast te stellen.

011

SLUITING

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

de secretaris,
de voorzitter,

