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Aanwezig zijn:
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer

R.J. v.d. Zwaag, burgemeester
C. Maas, wethouder
P.A.C. Wisse, wethouder
L.A. Roelse, wethouder
G.A. Ridderbos, gemeentesecretaris wnd.

Afwezig is (mkg):
De heer drs. P.H.A. Brakman, gemeentesecretaris wnd.

Vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022
De secretaris wnd.,
De voorzitter,

P.H.A. Brakman
Gemeentesecretaris wnd.

R.J. van der Zwaag
Burgemeester

Nr. Afd.

Onderwerp

Advies
1. De planologische procedure
te vervolgen, nadat de
ruimtelijke onderbouwing is
geactualiseerd en de
exploitatieovereenkomst is
ondertekend.
2. In te stemmen met de
gevraagde uitstel van 2 jaar
voor de start van
bouwwerkzaamheden, waarbij
de bestaande houten
bebouwing/terrasoverkapping
mag blijven staan, totdat de
nieuwbouw is gerealiseerd, mits
er voldaan wordt aan
brandveiligheid en er een
gedoogbeschikking wordt
afgegeven.
3. Concept-exploitatieovereenkomst aan te passen.
4. In te stemmen met de inhoud
van bijgevoegde concept-brief.
1. We realiseren een
pumptrackbaan te Koudekerke.
2. We informeren de raad
middels een memo over het
proces om tot een
pumptrackbaan in Koudekerke
te komen.
3. We vragen dorpsraad
Koudekerke welke
zelfwerkzaamheden zij kunnen
plegen.
4. We stemmen in met het
bijgevoegde raadsmemo.
1. Instemmen met de
Verordening Wmo en Jeugd
Veere 2022.
2. De Verordening Wmo en
Jeugd Veere 2022 ter
vaststelling voorleggen aan de
raad.
Vaststellen besluitenlijst

01

RO

Aanvraag om
omgevingsvergunning
voor het uitbreiden
van de viskwekerij
Neeltje Jans op het
perceel te
Vrouwenpolder

04

MO

Pumptrackbaan
Koudekerke

05

MO

Verordening Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning en
Jeugdwet Veere 2022

06
08

BEST Besluitenlijst B&W
week 52 2021
DV
Besluit op
handhavingsverzoek
over locatie in
Biggekerke

09

RO

Het ingediende
handhavingsverzoek in
overeenstemming met de
bijgevoegde conceptbrief
afwijzen.
Bijdrage
1. Een bijdrage van
Natuurgidsenopleiding € 1.000 toekennen in 2022.
IVN Walcheren
2. De kosten te dekken uit
bestaand budget
Milieucommunicatie- educatie
alg.

2

Besluit
Conform.

Conform.

Conform.

Conform.
Conform.

Conform.

10

BV

Ledenraadpleging
principeakkoord cao
2021-2022

11

RO

Ruiling groenstrook
nabij Oostkapelle

12

MO

Specifieke Uitkering
Ventilatie In Scholen
(SUVIS)

13

DV

Vooroverlegplan
verzoek toestemming
recreatieve verhuur
van het appartement
in Domburg

14

RO

Wijzigen bestemming
en gebruik woning
buitengebied Veere
ten behoeve van
gebruik voor zorg.

Instemmen met het
principeakkoord voor de cao
gemeenten en cao SGO voor de
periode 2021-2022
Akkoord te gaan met de ruiling
om niet volgens bijgaande
ruilingstekening.
1. Conform bijgevoegd
verleningsbesluit van het Rijk
Voor Ondernemend Nederland
de verleende SUVIS-middelen
€ 11.412,68 voor verbetering
van de ventilatie in basisschool
De Sprong te Koudekerke ter
beschikking te stellen aan het
schoolbestuur Archipel;
2. Conform het verzoek van het
Rijk aan de gemeente, het
schoolbestuur Archipel 35% €
13.314,79 van het totale bedrag
ter beschikking te stellen voor
de verbetering van de ventilatie
in basisschool De Sprong;
3. Hierbij toepassing te geven
van de algemene
hardheidsclausule uit de
Algemene Subsidieverordening
Veere 2020 als bedoeld in dit
advies, omdat de Rijksregeling
hiervan afwijkt.
4. Deze bedragen te dekken uit
de ontvangen Rijkssubsidie en
de reserve lokaal
onderwijsbeleid.
5. Raad informeren over
gemeentelijke bijdrage via de
jaarrekening.
1.In principe geen medewerking
verlenen aan afwijking van het
bestemmingsplan t.b.v. het
gebruik van het appartement
t.b.v. verblijfsrecreatieve
doeleinden.
1. Een positieve grondhouding
aannemen ten aanzien van het
principeverzoek.
2. Het initiatief verder uitwerken
via de Omgevingstafel
3. T.z.t. een definitief besluit
nemen aan de hand van het
uitgewerkte initiatief.
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Conform.

Conform.
Conform.

Conform.

Conform.

